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৭৮1২নং স্বারিসন্ রোড, অঙ্পদ বুকষ্টল হইতে 

শ্রীসতীপতি ভট্টাচাধ্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
২*নং পটুয়াটোলা লেন, বিজয়া প্রেসে, 

শ্ীরমেশচন্ত্র চৌধুরী ঘাঁরা মুক্রিত। 



৯৫১১১ 

রং এ গলীয়াছি টা টা তি 

সা কাজ ও 

বিজ্ঞাপন । 
“গোবর গণেশের গবেষণা” প্রকাশিত হইল। ইহাতে কোনও 

ব্ক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোথাঁও কিছু লেখা হয় নাই। 

ইহার মধ্যে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতি বিষয়ে ষে সকল কথা বল! 

হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই যে আমার নিজের মত তাহ! 

ন্হে। 

কালীঘাট, 
লাল প্রীহরিদাঁস হালদার | 





ভূক্িক্ষা ॥ 
এই গ্রন্থ আমার আত্মজীবনচরিত না হইলেও আমিই যে 

ইহার একপ্রকার নায়ক তাহ! এইখানে একটু ইঙ্জিতে বলিয়৷ রাখা 
ভাল। নায়ক নায়িকা না হইলে গ্রন্থ রচনা হয়না । আমার 

নায়িকার একান্ত অভাব। সেকারণে তিলফুলের সহিত তাহার 

নাসার তুলনা করিতে পারিলাম না। এ ছুঃখ রাখিবার স্থান 

: নাই । তবে আঁশ। এই, ষদ্দি স্বয়ং নায়ক সাঁজিয়া ঈাড়াইতে পারি, 

তাহাহইলে একদিন যোগ্য! নায়িক। জুটিলেও জুটিতে পারিবে। 

এ পদ আর কাহীকেও দিলে নিজের চান্স নষ্ট করা হয়। সুতরাং 
বিনা বন্ধুবর্গের সনির্ববন্ধ অনুরোধে আমার এই ক্ষুত্র গ্রন্থের নায়কত্ব 

পদে আমি স্ষেচ্ছায় এ অধীনকে বরণ করিতে কুষ্টিত হইলাম 
না। 

্রন্থারস্ভতে নায়িকার অভাবে অন্ততঃ নায়কের কিঞ্চিৎ বূপ- 

বর্ণনা আবশ্তক। তাহার ছুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, রূপ- 

বর্ণনাক্ষপ ষে প্রচলিত পদ্ধতি আছে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন; 

দ্বিতীয়তঃ, তত্বারা উপযুক্ত নায়িকা আকৃষ্ট হওয়ার সমা'বন1। 

যেহেতু পুরুষের বূপাগ্রিতে রমণীরূপ পতঙ্জের বীপ দেওয়ার উদা- 
হরণ বিরল নহে। কিন্তু আমার নিজের রূপ নিজে বর্ণনা করিতে 

লজ্জা করে এবং আশঙ্কা হয় পাছে অতিরঞ্রিত হইয়া পড়ে। 
একাধ্যের ভার আমি কোনও লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের স্বন্ধে 

চাপাইবার চেষ্টায় ছিলাম । তিনি এজন্য আমার ফটো চাহিয়া 

পাঠাইলেন। আমি ভাহাকে লিখিলাম”_-“ফটে। তুলিতে বৈদেশিক 

ন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্য লাগে; আমি "শ্যদেশী ইরা সে সাহাব্য 
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গ্রহণ করিতে পারিব না। তৎ্পরিবর্তে আমার উৎকৃষ্ট গোবর- 

গ্রাফ পাঠাইতে পারি। তাহাতে চলিবে কি না লিখিবেন ৮ 

আমার সাহিত্যিক বন্ধু এপধ্যন্ত কোন উত্তর দিলেন না। সম- 

ব্যবসায়ীর ঈর্ষা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস । আমি আর কাহাকেও 

আমার বূপবর্ণনার জন্য তোষাঁমদ করিলাম না। নিজের এ 

তুচ্ছ কাজ আমাকে বাধ্য হইয়া নিজেই করিতে হইবে। যদি 
আমার স্বরূপ চিত্রের কোন স্থানে রং কিছু অধিক পড়িয়া যায়, 

তাহাহইলে পাঠকগণ__বিশেষতঃ পাঠিকাগণ-_অন্ুগ্রহ করিয়া 
আপানাদের আবশ্তকমত মুছিয়া লইবেন । 

শৈশবে কিঞ্ৎ লম্বোদর, স্কীতমস্তক ও শুর্পকর্ণ ছিলাম বলিয়! 
গুরুজনেরা আমাকে দেখিলেই “গণেশদাদ! পেটটি নাদা” বলিয় 

রহস্ত করিতেন। সেই অবধি আমার গণেশ নামই বাহাল থাকিয়া 

গেল। নামটি আমার আকুতি-প্রকৃতি হইতে আপনি ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল; পঞ্রিকা-সমুদ্র মন্থন করিয়া এ পারিজাতের উদ্ধার 

করিতে হয় নাই। আমার শিরোভা গের পরিধি দেখিয়া পিতা 

মনে করিয়াছিলেন ষে, তন্মধ্যে প্রচুর মগজ ও বুদ্ধির সমাবেশ 

হইবে। কিন্তু আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সে বিশ্বাস 
কর্পুরবৎ অনৃশ্ত হইতে লাগিল। শুকর্দেব গোস্বামীর নায় আমি 

অনেকট! অদ্বৈতবাদ লইয়া! ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। সে কারণে 

বাল্যকালে বহুদ্িনযাবৎ হুন্ব ই, দীর্ঘ ঈ এবং পূর্ব্ব পশ্চিম বাঁ উত্তর 
দক্ষিণের ভেদজ্ঞান আমার বোধগম্য হয় নাই। আমার সুক্- 
বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলাম যে, ম্বরবিশেষের উচ্চারণ ভেদ ও দিখিদিক্ 
জান কেবল মনুষ্য-কল্পিত। আমার শিক্ষক মহাঁশয় একজন 

প্রসিদ্ধ মৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। পর্বত যে বহমান তাহ! তিনি 
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ধূমদৃষ্টে দূর হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন। ফ্রেনলজিতেও 

তাহার যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি আমীর মস্তক পরীক্ষা করিয়া 

জানিতে পারিলেন যে, তাহার মধ্যে গোময়ের অস্তিত্ব আছে। 

তিনি বলিলেন, পাছে আমার বৃহৎ মস্তকের মধে) স্ুম্রবুদ্ধি ঢক্ 

ঢকৃ করিয়। নড়ে। এজন্য বিধাতাপুরুষ তন্মধ্যস্থ শুন্তাংশ সকল স্থলভ 

পবিব্র গব্যবিশেষের দ্বারা পুরণ করিয়া দ্রিয়াছেন। আমার 

আত্মীয়বর্গ তাহার এই হেতুবাদ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত স্বতরাং 

অভ্রান্ত বলিয়। গ্রহণ করিলেন। তদবধি আমার নাঁমের পূর্বে 

“গোবর” সংজ্ঞা একাগ্রে অশ্বতরীর ন্যায় সংযোজিত হইল। 

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমাকে যে চিরদিনের জন্য শ্রীমাণ গোবর 

গণেশ দেবশর্ম। আখ্যায় অভিহিত হইতে হইল, তাহার মৌলিক 

তত্ব এই। 

যাহাদের আকর্ণবিস্তত ভাসমান নেত্র, তাহারা জগতের 
যাবতীয় বস্তুর বহির্দেশমাত্র ভাসাঁভান। রকমে দেখিয়৷ থাঁকে। 

অন্তর্ভেদী তীক্ষ ও জ্কুবৎ প্ঠাচোয় দৃষ্টি এরূপ নেত্রে সম্ভবে না। 

আমিও এরূপ দৃষ্টির পক্ষপাতী নহি। তাই সৃষ্টিকর্তা আমার 
অভিরুচি বুঝিতে পারিয়! নির্জনে বসিয়া স্থজন করিবার সময় ছুটি 

রন্ধগত তীর্ধযক চক্ষু দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াঁছেন। 

মন্তিষের সান্নিধ্যে অবস্থিত বলিয়| এই চক্ষু দুইটি আমার দর্শন ও 

গবেষণার যুগপৎ মহায়তা করিত। জগতের নকল বস্তই আমার 

চোখে বাঁকা ঠেকে । আমি সংসারের কিছুই ত সরল দেখি ন!। 

পাঠকপাঠিকা হয় ত বলিবেন যে আমার চোখের দোষ । আমার 
মনে হয়, দুনিয়া সয়তানের তৈয়ারী--তাই ইহার সকলই বাঁক]। 

বাল্যকাল হইতেই আমার মধ্যে চিন্তামীলতার লক্ষণ গ্রকাশ 



পাইয়াছিল। সমবয়ঙ্ক সহপাঠীগণ যখন ছা ডিগ. ডিগ খেলিত, 
আমি তখন দুরে বসিয়! স্বভাবের শোভার মধ্যে কোথায় কি 

অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত আছে) তাহা লইয়া মনের মধ্যে তোলা- 

পাড়া করিতাম। দৃষ্টিশক্তির অনুসরণ করিয়৷ আমার চিস্তাশক্তিও 
নিয়ত বক্রগতি অবলম্বন করিত। যেদিন পদ্যপাঠে পড়িলাম,-- 

পিঞুরে বসিয়। শুক মুদ্দিয়। নয়ন 

কি ভাবিছ মনে মনে ; অথবা তোমার 

ভাবনার বাস্তবিক আছে অধিকার, 

সেই দ্দিন আমার মনে হইল, আমিও ত একরকম পাখী এই 

দেহ-পিঞ্জরে বাস করিতেছি এবং যতদিন খাঁচাছাড়া না হইব তত- 

দিন আমার ভাবনার অধিকার আছে। অথব। আমার একার 

কথা বলি কেন ? আমরা ত সকলেই পোষাপাখী, হরেকরকম 
শেখা বুলি কপ চাইয়া! থাকি, দ্রাড়ে বসিয়া ভিজ! ছোলা খাই, 

মাঝে মাঝে চরণ-শৃঙ্খলের মধুর নিকণ কান পাতিয়া শুনি এবং 

কখন কখন উদ্দাঁস প্রাণে বনপানে চাহিয়। থাকি । সুতরাং শুক 

পাখীর মত আমাদেরও ভাবিবার বিষ আছে । 

সেইদিন হইতে আমি বিশেষভাবে ভাবিতে হুর করিলীম। 

আমার ভাবনার আগ্ন্তমধ্য কিছুই ঠিক থাকিত না । আমি যাহা 

কিছু দেখিতাম, তাঁহ! লইয়াই গভীর গ্ববণায় নিমগ্ন হইতাম) 

এবং সে সময়ে আমার মনে ষে সকল খেয়ালের উদয় হইত, তাহ 

লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতাম। আবার সাবকাশমভ তাহ সকলকে 

আগ্রহ সহকারে পড়িয়া শ্তনাইতাঁম। আমার চিস্তাজরের আতি- 

শা দেবিয় গুরুজনেরা! ভীত হইলেন, পাছে আমাকে অনতি- 

বিলম্বে চিকিৎসার জন্য কোনও £১৪/1এ7বিশেষে পাঠাইতে হয়। 
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আমার শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে বলিলেন, “ভয় নাই; গণেশের 

পঠচশায় বুবিয়াছিলাম, তাহার মন্তকের মধ্যে গোময়েক ভাঁগই 

অধিক। স্থতরাং তাহার আলোড়ন বিলোড়নে তড়িৎ বা উত্তাপের 

উৎপত্তি হইবাঁর আশঙ্কা নাই ।” 

তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, “বাবা গণেশ! 

তোমার দেবাংশে জন্ম । তোমার মধ্যে ভন্মাচ্ছাদিত বহ্ধির ন্যায় 

দৈবশক্তি গ্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে । তুমি আত্মবিস্থৃত 
বলিয়! তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। গণপতি অষ্টাদশ পুরাণ ও 

বেদবেদাঙ্গ স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্তুনিলাম, তুমিও 
তোমার বনুমুলা গবেষণাসকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছ। জগ- 

তের হিভার্থে তাহা প্রচার করিতে তূলিও না।” আমি 

অনেক ঘুরিয়াছি ও অনেক দেখিয়াছি এবং দেজন্য আমাকে অনেক 
রকম ভোঁশ ফিবাইতে হইয়াছে। আমার ক্ষুত্র জীবনে জুত। 

সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত মকলই ঘটিয়াছে। এই সকল কাজের 

মঙ্জে আমার গবেষণার থলীও পূর্ণ হইয়াছে। ভূতপূর্ব গুরুর 

উপদেশ অনুযায়ী সম্প্রতি “জগতের হিতার্থে” আমি সেই থলী 

ঝাঁড়িয়া দিবার সম্কল্প করিয়াছি । এমতে আমার গবেষণা সমৃহ এক্ষণে 
্রস্থাকারে প্রকাশিত করিলাম । যদি এই অমূল্য গ্রন্থের পত্রগুলি 

কোন বণিকের দৌকান হইতে মসল! বন্ধনের ব্যপদেশে বঙ্গের 

ঘরে ঘরে প্রবেশলাভ করে, তাহা হইলে আমার কল শ্রম সার্থক 

হইল জান করিব। 

প্রীগোোবর মণেণ দেবশর্্মা | 
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ীপীপাসপাপীত পিপিপি? পপ টপ টপ পরিজ এপ পবা 

গোবর গথেখের গিব্ষেণ। 
সপ লিসলিও 8্ললা দাও নি কি 

প্রথম পরিচ্ছেদ । টি পি 
| 'পাছুখণল, পুপ্কাতা। 

৩ ১ ৮ ০ রে 

ধর্ম ও অনুষ্ঠান । | ডে ০ 
ধন্ম আমাদিগের মজ্জ্রাগত বস্ত। ইহকাল আমরা ধর্মের 

অন্ত সকল জিনিস বিসর্জন দিয়াছি; আর পরকালে এই ধশ্মই 
আমাদের একমাত্র সম্বল। ভারতবাসী জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধর্ধ্োপার্জন করিয়া থাকে । তাহার ধর্মের 

বোঝা এই কারণেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভারি হইয়াছে । “্ধর্খো- 

যান্তমনুব্রজে ৷ পরলোঁকে একমাত্র ধর্মই আগাঁদের সঙ্গে গিয়। 
থাকে। ইহাকে ফেলিয়! যাইবার উপায় নাই। 
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কিন্তু এত ভারি লগেজ, সঙ্গে লইয়! বৈতরণী পাঁর হইয়া স্দীর্ঘ 
গরলোৌকের পথে পাড়ি দেওয়া কি সহজ কথা? এই জন্তই 

বোধ হয় বৈতরণী পারের সময় আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া 
পড়ে। জগতের যে সকল জাতির ধর্মের বোঝ] হাল্কা, তাহার! 

সহজে হাসিতে হামিতে বৈতরণী পার হইয়! যায়। জাপানীর! 
ধর্শের ধাঁর ধারে না, তাই তাহার! 'হারিকুরি” করিয়। ঝাড়া হাত 

পায় তুড়ি লাফ খাইয়। চলিয়া যায়। আর ম্যালেরিয়া, প্লেগ ও 
ওলাউঠারূগী ঘমদূত আসিয়া যখন আমাদিগের গলায় দড়ী দিয়া 
টানে, তখন আমর! ধর্শের বিরাট বোঁঝা মাথায় লইয়া বৈত- 

রণীর জলের সঙ্গে চোখের জল মিশাইয়া চুবুনি খাইতে থাঁকি। 
ক্লাইভ তিন বার নিজের প্রাণ নিজে লইবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। তীহাঁর মাথায় সম্ভবতঃ ধর্মের ভারি বোঝা ছিল 

না। আর আমাদের লক্ষণ সেন তাহার সভাপগ্ডিত জয়দেব 

গোস্বামীর মুখে গীত গোবিন্দ শুনিয্। শুনিয়া ধর্মের বোবা 
ভারি করিয়! বসিয়াছিলেন। তাই তিনি ইতিহাসের সন্ধিস্থলে 

গাজি পুঁথি দেখিয়া “্যঃ পলাঁয়তি স জীবতি” বাক্যের সার্থকতা 

প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। 

আমরা বচনে বলিয়া থাঁকি যে, মৃত্যুর জন্য আমর! সর্বদাই 
প্রস্তুত; এবং উদাহরণ স্বরূপে দেখাইয়া দেই যে, গঙ্গাগোবিন্দ 

মুখুজোর বৃদ্ধ-পিতামহী মৃত্যুশষ্যায় গঙ্গাঁজল ব্যতিরেকে আর 

কোন ওঁষধ সেবন করেন 'নাই। কিন্তু আমাদের শতকরা 

নিরানব্বই জনের কঠিন রোগের সময় ডাক্তার বৈষ্ের কেরা- 
মৃতিতেও কুলাঁয় না; অধিকস্ত আমুরা নবগ্রহের শাস্তি স্বত্ত্য়ন 

ও ঠাকুরের কাছে হতা! দেওয়ার ব্যবস্থা করাইয়। থাকি। এ দেশে 
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ইতর সাধারণ লোক কলেরা ও বসন্ত রোগীর মেবা করিতে অস- 
ন্মত হয় না । ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, তাঁহারা মরিতে ভীত 

নহে। সংক্রামক রোগের সেবায় যেকি বিপদ তাহ। জানে না 

বলিয়াই তাহারা অসংকোচে এ সকল রোগীর সেবা! করিয়। 

থাকে । 

ন্রহস্ত| দস্যুর হাতে একটা পিস্তল দেখিলে আমরা সকলেই 
ভেশ দৌড় মারি। বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্ত আমর। ম্ৃত্যু- 
মুখে ঝাপাইয়া পড়িতে পারি কৈ? আমরা মনের জোরে কাল 

ভয় দূর করিতে পারি না; তাই কথায় কথায় কাঁল-ভয়-হাঁরী 
হরিকে ডাকিয়া আনি। জন্মিলেই মরিতে হয়; ভাঁই জন্ম- 

মৃত্যুর হাত এড়াইবার জন্ত আমরা সর্বদাই ব্যাকুল। আবশ্তক 
হইলে সহম্রবাঁর মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিব এবং সহত্রবাঁর মনুষ্যের 

মৃত প্রাণ বিসর্জন করিব। এ আকাজ্ষা আমর! হৃদয়ে পোষণ 

করিতে শিখি নাই। আমরা শিখিয়াছি কেবল ধশ্ম করিতে-_ 

এরূপ ধর্ম কর! চাই, যাহাতে চিরদিনের মত আসাষাওয়। ঘুচিয়া 

যায়। 

আমর! সকল হাঁরাইয়া একমাত্র ধর্মকেই সার করিয়াছি । 

তাই সকল কাজেই আমরা ধর্মের নাঁড়। দিয়া থাকি। প্রবলের 

অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়। আমর! বলিয়া থাকি, “ধর্ম আছেন, 

আমি সহিলাম, ধর্শে সহিবে না”। আমাদের অক্ষমতার অঙ্চু- 

পাতে ধর্মের দোহাই বাড়িয়া! গিয়াছে । আমাদিগকে যে 
ব্যক্তি পদাঘাতে সন্মানিত করিবে, আমবা তাহাকে করজোড়ে 

“্ধর্দমীবতার” বলিয়। সম্বোধন করিব। দৌর্দগু-প্রতাপ-শালী 

প্রতুকে ভক্ত করাই প্রাচ্য জাতির ধর্দ। তাহার শার্দ্ল 
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প্রকৃতি হইলে তাহার সঙ্গালোচন। করিবার কাহারও অধিকার 

নাই; করিলে অধশ্ম হইবে। 

আমরা দিনগত পাঁপক্ষয় করিবার জন্য নিতা কতই 
না ধর্ম করিয়া থাকি। পেশকার রামধন মিত্র অতি নিষ্ঠাবান 
লোক। তিনি যেদিন যত বাঁর ঘুষ লন, পরদিন কাছারীতে 
গিয়া সর্বাগ্রে তত শত দুর্গানাম লিখিয়। সেই পাপের রোক্ শোধ 

করিয়া দেন। আমাদের ধর্শের সঙ্গে কর্মের পদে পদে সম্বন্ধ 

আছে। কোন্ তীর্ঘের কোন্ কুণ্ডে সান করিলে কোন্ স্বর্গ 
লাভ হইবে এবং কত কাহণ কড়ি উৎনর্গ করিলে কোন্ পাঁপের 
খণ্ডন হইবে, আমাদের ধন্ম-শান্্রে তাহার সুন্দর স্কেল বীধা 

আছে । 

আমাদের ধর্খের বহিরঙ্গ বিশেষ বিস্তৃত। আমাদের সকল 

কাজ ও বেশভূষার সঙ্গে ধন্দ বিশেষভাবে জড়িত। হাই তুলিলে 
যে ভুড়ি দিতে হয়, তাহারও শাস্ত্সঙ্গত একাধিক বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা আছে। যে ব্যক্তি মহাপাঁপী নরপিশাঁচ, সেও মৃস্তকে 

দীর্ঘ আর্ক-ফলা ধারণ করিয়] নিঃশক্কভাবে সমাজে বিচরণ করিতে 

পারিবে, তাঁহার মাথায় বস্রাধাত হইবার সম্ভাবনা নাই ; কারণ 
চৈতন একপ্রকার 11010076  ০07909:1 পক্ষান্তরে 

সমাজের নিষ্ঠীবান ধর্ম প্রবর দলপতি বাবুর উদর মধ্যে যদি কোন 
গতিকে কুকুট মাংদ বা অন্য: কোনরূপ গুরুপাক ভ্রব্য প্রবেশ 

লাভ করে, ভাহ। হইলে তাহার গ্রীচৈতন্ত-ফক্কিক! তখন বিশেষ- 
ভাবে হজ মি-গুলির কার্য. করিয়। থাকে। স্বর্গীয় কালীপ্রস্ 
সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণ-পর্ডিতদিগের+ শিরোদেশ হইতে যথাসস্ভব 

রঙ্গত মূলো নানা পটার্ণের টিকি সংগ্রহ করিয়া প্রত্তোকটির 

শা শি কপ পপ পাস পপ 



ধর্ম ও অনুষ্ঠান,৷ ৫ 

গায়ে টিকিট মারিয়! গ্লীস-কৈসের মধ্যে সাজাইয়। রাঁধিতেন। 

বোধহয়) অজীর্ণ-রোগ-গ্রস্থ বাঙ্গালীজাতির হিতার্থে তিনি এই 
হজ্জ মি-গুলির একটি আড়ৎ খুলিবা'র মানস করিয়াছিলেন । বড়ই 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, চৈতনের এত গুণ থাকিতেও ভারত- 

প্রবাসী পাশ্চাত্য লোকেরা এতদিনেও মস্তকে শিখা ধারণ করিতে 

শিখিলেন না। আর, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, প্রাচীন চীনজাতি 
াষ্ট্রবিপ্লবের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া তাহাদিগের চিরপ্রিয় বেণীবন্ধ 
চেতনকে চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিয়। বসিয়াছে। 

ভারতবর্ষের সকল ধর্মই অনুষ্ঠান-গত। অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে 

ধর্ম-সাঁধন। হয় না। বক্রিদের সময় এ দেশের মুসলমানের! 

যে গো-হত্যা করে, তাহা তাহাদিগের ধর্দের অনুষ্ঠানবিশেষ। 

আর, হিন্দুদিগের গো-রক্ষিণী সভা হইতে যে গো-ম1তার পুজ 

ও রক্ষার ব্যবস্থ( কর! হয়, তাহাও একটি ধশ্মানুষ্ঠান। এই দুই 

ধরশানুষ্ঠানের পরম্পর মংঘর্ষে গ্রতিবৎসর যে লাঠালাঠি হয় ও 

রক্তের নদী বহিয়। যায়ঃ তাহা অবলোকন করিয়া স্বর্গে দেবতাগণ 

আনন্দে গাল কাত, করিয়া হাসিতে থাকেন এবং ভারতবাপীর 

ধর্মনিষ্ঠাকে শত ধন্যবাদ গ্রদানকরেন। আর, মর্তে রাজপুরুষেরা 

পূর্বাপর এই সংঘর্ষের মধ্যে নিলিপ্রভাবে অবস্থান করিয়া 

পক্ষাপক্ষের আইনমত ডিক্রি ভিন্মিস্ করয়ি! শাসন্দগ্ডের গুরুত্ব 
ও লবুত্ব উপলব্ধি করেন। তাহারা হিন্দু মুসলমানের ধর্মানু- 

ষটানে বাধ! দিতে পারেন ন1। প্রজার ধর্মরক্ষা করাই রাজার 

ধর্ম । শুনিয়াছিলাম, যখন দেশীয় লোকের ভলাট্টিয়ার বা নখের 
সৈনিক হইবার ধুয়া! উঠিয়াছিল, তখন নাকি নবন্বীপ, ভট্টগন্জী 

"ও অঙ্টনত স্থানের কতিপন্ চতুষ্পাঠীর ছাত্রবর্গ এই মর্দে আবেদন 



৬ গোবর গণেশের গবেষণ।। 
এপ পরও সা বে 

করিয়াছিল যে, যদি নরকা'র বাহাদুর তাহাদিগকে ভলাটিগ়ারের 

কার্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাহারা কটিদেশে নাঁমাবলী 

বাধিয়। খড়ম পায়ে দিয়াও রগক্ষেত্রে কামানের গাড়ী ঠেলিতে 

সক্ষম হইবে) যেহেতু তাহাদিগের ত্রক্ষচর্য্যে চর্শপাঁছুক। ও স্চি- 
ভেগ্ত বস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু মৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ- 
গণ দেখিলে ষে, ঝুদ্ধাভিযাঁন সময়ে সকল স্থলে ইহাদিগের অন্ত 

কোষা-কোষী, গঙ্গাজল ও পুজা-আহিকের অন্তান্য আবশ্কীয় 

দ্রব্যাদি সরবরাহ কর! সম্ভব হইবে না৷ এবং সেক্গন্ত ইহাদিগের 

ধশবানুষ্ঠানের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায় নাকি 

সরকার বাহাদুর ইহাদিগের আবেদন মঞ্জুর করিতে না পারিয়া 

দুঃখ গ্রকাশ করিয়াছিলেন । 

কি উপায়ে ভারতের প্রজাপুঞ্জের ধর্মমবিরোধ ঘুচিয়া যাঁয়। অথচ 
তাহাদ্দিগের নকলের ধর্ম সর্ববতোভাবে রক্ষ। হয়, তাহা নির্ধারণ 

করিবার জস্ত আমাকে একবার কিছুদিনের জন্য দেশের নানা" 

স্থান পূর্ধাটন করিতে হইয়াছিল। আমি পঞ্চাবে গিয়া দেখিয়া- 

ছিলাম, সেখানে শিখ ও মুসলমানের মধ্যে যতদূর ধর্ম বিরোধ, 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ততদৃর নহে। তাহার কারণ অন্গ- 

সন্ধান করিয়া বুঝিলাম যে, হিন্দু মুসলমানের ধর্মের বিবাদ ঘুচাই- 
বার অভিপ্রায়ে গুরু নানক উভয়ের ধর্শশাস্্র হইতে সার সঙ্কলন 
করিয়। সামপ্রস্তমূলক শিখধর্মেব সৃষ্টি করিয়াছিজেন। বুঝিলাম, 
ধর্মের সিমেন্ট দিয়! রাম ও রহিম নামক ছুই' সহোদরকে জুড়িয়! 
এক করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছিল। কিস্তু এখন সেখানে ধ্াড়া 

ইয়াছে রাম, রহিম ও গ্রন্থ-সাহেব ; এবং এই তিন. সহোদরের .. 
মধ্যে বহুদিন যাবৎ পৈতৃক বাস্তভিটার জন্য পার্টিশনের্-মাজল 
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চলিতেছে । পঞ্চনদের কোন্ অংশ কাহার ভাগে পড়িবে 

তৎসম্বন্ধে এখনও কোন রায় বাহির হয় নাই। 
বঙ্গদেশে রাঁজা রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান ও থুষ্িয়ানের 

মধ্যস্থ ধশ্ম-বিরোধের ত্রিভৃজকে জ্যামিতির ছকে ফেলিয় ধ্ম- 

নম্নয়ের গোলাকার বুত্তে পরিণত করিতে গিয়া চতুতূ্জি ধর্মম- 

বিভ্রাটের স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রাজ! বাহাদুরের নব'জাত 

মানস-পুন্র ব্রাহ্ম-নমাঁজকে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সমাজের 

মধ্যে কোন সমাজই এক্ষণে আপনার ক্রোড়ে স্থান দিতে রাজী 

নহে । আশা হয়, এই শিশু বাচিয়া থাকিলে এক কালে 

সাবালক হুইয়৷ বঙ্গের চার আনির সরিক হইয়! দাড়াইবে এবং 

অল্প পৃথক করিয়। লইবে 

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এক বিখ্যাঁত হিন্দু বক্তা বলিয়া- 

ছিলেন যে, ভবিষ্যতে ষথাকালে এ দেশের মুসলমানদিগের 

জন্য কষ্ঠী ধারণের ব্যবস্থা দিলেই সব গোল যিটিয়া যাইবে। কিন্ত 

স্বদেশী বক্ত। আবদুল ইয়াকুব তাঁহার কোন হিন্দু বন্ধুকে বলিয়া- 

ছিলেন যে, তখন হিন্দুদিগকে একবার কল্মা পড়াইয়া লইলেই 

সব ধর্দ-বিবাদ দুর হইয়া যাইবে; সুতরাং সেজন্য এখন নিরর্থক 
মাথা ঘামাইবাঁর দরকার নাই। হিন্দু মুনলমান নেতাদিগের এই 

নকল মতামত শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, কষ্ঠী ধারণ বনাম 

কল্ম! পঠনের মাম্ল! আপাততঃ মুলতবি আছে মাত্র, যথাসময়ে 

তাহা বিচারামলে আমিবে। 

এ ত ভাল কথা নহে। ভারতের ধর্্-বিরোধ নির্দোষে না 

ঘুচিয়া ' গেলে জাতি বা নেশন গঠন হইবে কি প্রকারে? আমার 

পূর্ববর্তী ধধ্ম-সংস্কারকগণ এ পর্যন্ত যাহ! পারিল না, আমাকেই 
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তাহা পারিতে হইবে। বঙ্গে হিন্দু মুসলমাঁনের ধর্ম-বিবাদ আমাকেই 

ঘুচাইতে হইবে । আমি ভিন্ন এ অসাঁধ্য সাধন আর কে করিবে? 

এ জন্য যদি গোবর গণেশ দেবশর্মাকে একাদশ অবতার বনিতে 

হয় 'সো বি আচ্ছা” | ধর্খের গ্লানি উপস্থিত হইলেই অব- 
তারের আবশ্তক হয়। ধন্মের গ্লানি যে অতিমাত্রায় চলিতেছে 

তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? এমন অদংখ্য হিন্দু আছে, 

যাহারা ব্রাহ্ম ও গ্েচ্ছ ধর্থের গ্লানি না করিয়া জল গ্রহণ করে না। 

আবার অনেক গোঁড়। মুসলমান কাফেরদিগের ধর্মের গ্লানি না 
করিলে নিজেদের ধর্শনাঁধন হইল বলিয়। মনে করে না। আর 
এমন অনেক মিশনারি আছে যাহার ধন্মগ্রচারের সময় কোন্ 

ধর্মের যে গ্লানি না করে তাঁহ! বলিতে পারি না। ধর্শের যাঁব- 

“তীয় গ্লানি, সমস্তই ধর্্মবিরোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই 

ধর গ্লানি দুর করিতে হইলে ধর্্মবিরোধের মূলোৎপাঁটন করিতে 
হইবে। এই কাধ্য করিবার জন্তই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। 

স্থতরাং অনেক গবেষণার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই- 
যাছি যে, হিন্দৃস্থানের ধর্ম সকল যখন আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গের উপর 

বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং মূলে সকলেই এক ও অভেদদ, তখন 
একট! বিরাট ধর্ম-সমন্থয় করিতে হইলে কতকগুলি প্রধান প্রধান 

ধর্ানুষ্ঠানকে আবশ্কম্ত পরিবপ্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া লইতে 
হইবে। অর্থাৎ হিন্দু; মুমলমান ও খৃষ্টিয়ান ধর্মের অনুষ্ঠানগুলি 
লইয়া! হরেক রকম জোড়-কলম বাধিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ 
তাহার দু'চারটির উল্লেখ করিতেছি। , শিশুদিগের অন্নপ্রাশনের 
নময় তাহাদের মুখে অন্ধ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে হুম্ৎ করিয়া দিতে 
হইবে। তাহা হইলে এই সকল শিশু হিন্দু ও মুসলমান উদ 
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পরিবারেই পোষ্যপুত্রন্ধপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে । আমাদের 
্রাহ্মণ-পগ্ডিতের! দাঁড়ি গৌফ ও মাথা কামাইয়! শুদ্ধ চৈতন রাখে, 
আর মুসলমান মোল্লাগণ মাথা কামাইয়। দাড়ি গৌঁফ রাখে। 
উভয়ের সামক্স্ত করিতে হইলে ক্রাঙ্মণদিগের চিবুকদেশে চৈতন 
রাখিতে হইবে। কারণ, তাহা দাঁড়িকে দাঁড় এবং চৈতনকে চৈতন 
ইবে। আমাদের দেশীয় বারিষ্টারগণ টিকি বর্ধিত হুইয়া-গৌঁফ 

ঘাড়ি কাঁমাইয়া মাকুন্দ সাঁজিয়া ভাল করিতেছেন না। ইহাতে 
মনে হয়, তাহার! নাহিন্দু না মুসলমান। এবপ ভাবে দুয়ের 
বাহির হইয়া থাকিবার আঁবশ্তক কি? তাহারা যদি ফ্রেঞ্চ কাটের 
দাড়ি রাখিয়া! চিবুকাগ্রভাগের লোমগুলিকে টিকির ভাবে লম্বা 
হইয়া গজাইতে দেন, তাহা হইলে তাহারা যদিচ্ছামত হিন্দু সমাজে 
বা মুনলমান সমাজে অবাধে চলিয়া যাইতে পারেনা হিন্দু, 
সমাজে নামাবলীর লু্ি প্রচলিত করিতে হইবে ; এবং বদ্নাক্চে: 
পূজার কমগুলু রূপে ব্যবহার করিতে হইবে। বিস্থুটের হরির লুট 
ও শিক্ কাবাবের মালসা ভোগ চলিত করিলে কৃষ্ণপন্থী, খষ্টপন্থী 
ও মুসাপন্থী কাহারই আপত্তি থাকিবে ন|। 

এবছিধ পরিবর্তিত আচার সমাজে প্রবর্তিত করিতে হইলে 
একখানি বিস্তারিত নৃতন তন্ত্র স্থষ্টি কর! আবশ্তক। 
হৃতরাং ভারতবামীর হিতার্থে আমি তাহা প্রণয়ন করিতে 
বাধ্য হুইয়াছি। এই তন্ত্র “গোবর গণেশ" তন্ত্র নামে লোক- 
লমাজে প্রখ্যাত হইবে । এই ততন্ত্রে আমি পঞ্চ-মকারের সহিত 
পঞ্চ-পকার যোগ করিয়াছি। পাউরুটি, পাঠা, পোলাও 
পলা ও পয়জার--এই পাঁচটিকে লইয়| পঞ্চ-পকার। ভাষায় 
পলাঙুকে পিয়াজ বলে। যে সাধকের ভাগ্যে শেষোক্ত ছুই পকার 
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অর্থাৎ পিয়াজ ও পয়জারের সম্যক সাধন হইবে তাহার অচিরে 

সিদ্ধিলাভ অনিবার্ধ্য। মগ্গ্রণীত বলিয়া এই তন্ত্রের প্রতি কেহ 
যেন উপেক্ষা প্রদর্শন না! করেন। রাধারৃষ্ণের যোগে কলিতে 

গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর হরপার্ধতীর অংশে 
কলির শেষভাগে আমি গণেশ দেবশর্মা যখন অবতীর্ণ হইয়াছি, 

তখন এই নবযুগের উপযোগী নবতন্ত্র স্থষ্টি করিবার নিশ্চয়ই 
আমার পৈতৃক অধিকার আছে। 'অত্র সন্দেহোনান্তি” 

আমি সোৎসাহে এই নবতন্ত্রের প্রচারকার্ধ্য আরম্ভ কবিয়!] 

দিলাম। খুষ্টিয়ান মিশনারিগণ, রামকুষ্জ মিশনের স্বামিজীগণ 

এবং ব্রাঞ্গগণ আমাকে ঈর্যার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন । আমার 

অনেক হিন্দু ও মুললমান শিষ্য জুটিয়া গেল। তাহারা একদিন 

পরস্পরের মধ্যে মৃতের সৎকার সম্বন্ধে বন বাগবিতণ্ডা করিয়! 

মীমাংসার জন্ত আমার নিকট আসিয়! উপস্থিত হইল। আমি 

বলিলাম, “হিন্দু ও মুললমান সৎকার-পদ্ধতির সামঞ্জন্ত করিতে 

হইলে মৃতদেহকে অর্দদগ্ধ করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে কব্ধর দিতে 

হইবে | কাল পুর্ণ হইলে আমি যখন দেহ রক্ষা করিব, তখন 
তোমরা তাহাকে কিঞ্চিৎ অগ্নি'সংস্কত করিয়া সামাধিস্থ করিবে ।” 

আমার এই কথ শুনিয়া উভয় পক্ষ প্ধন্ত ধন্ত* করিল। প্রচারের 
উদ্দেস্তে আমাকে অনেক সভায় বক্ত তা করিতে হইত। যেখানে 

যেরূপ শ্রোতা দেখিতাম, সেখানে নেইক্সপ ঢংয়ের বক্তৃতা করি- 
তাম। শ্রোতার্দিগের মধ্যে ত্রান্ষণ-পণ্ডিতের অধিক সমাবেশ 

দেখিলে দ্বেতাঘৈতবাদের জটিল সমস্তাকে ঘটত্ব পটন্ব দ্বারা 
আরও জটিল করিয়া তুলিয়া সকলের তাক্ লাগাইয়। দিতাম। 
শ্রোতার মধ্যে মুলমানদের সংখ্যা! অধিক দেখিলে হুসেন হাঁসে- 



এপ পারাপার টাটা 

নের কথা পড়িয়া! কোরাঁণ সরিফের ছু'চারিটা লক্জম আওড়াইয়। 

তাহাদিগকে মোহিত করিতাঁম। সভাস্থলে তিলক ও কু'ডো- 

জালির ছড়াছড়ি দেখিলে গোপীভাবের অবতারপ1 করিয়! সকলকে 
মধুর রসে হাবুডুবু খাওয়াইতাম। 

বাশ কাটিতে কাটিতে বাহু বলিয়া যায়। আমারও বক্তত। 

করিতে করিতে ক্রমে বক্ততার বাতিক বাড়িয়া গেল। একদিন 
কলেজের ছেলের! আমাঁকে গোল-দীঘীতে এক স্বদেশী সভায় বত তা 

করিবার জন্য লইয়া গেল। আমি লভাস্থলে লাল-পাগড়ির প্াচ্ধা 

দেখিয়া রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিহার পূর্বক ধর্দের ভিতর 

দিয়। ত্বদেশী চালাইয়! দিলাম । বলিলাম, "গরুর হাড় দিয়া যে লবণ 
রিফাইন করা হয়, তাহ! খাইলে কি হিন্দুর ধর্ম থাকিবে?” এই 
কথা শুনিয়া হিন্দু শ্রোতাগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, “না, না, 
আমর! এ লবণ খাইয়। গো-খাদক হইতে পারিব না।” ইহাতে 

মুললমান শ্রোতাগণ আরক্তনয়ন হুইয়া উঠিল। আমি বেগতিক 

দেখিয়। মুদলমানদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্ত বলিলাম, “শুয়োরের 
রক্ত দ্িয়।৷ যে চিনি রিফাইন্ কর! হয় তাহা সকলেরই অখাপ্ভ। 

সভাস্থলে কতকগুলি নেটিভ খৃষ্টিয়ান, বিলাঁত-ফেরত, বাঙ্গালী ও 
নমোশুত্র এবং নিষ্বশ্রেণীর কয়েকজন কাওরা ও মেথর পর্যস্ত উপ- 
স্থিত ছিল। ইহার্দের পক্ষ হইতে কেহ কেহ চীৎকার করিয়া 
আমার এ কথার প্রতিবাদ করিয়া! উঠিল। আমি ধর্মের ভিতর 
দিয়া ্বদেশী চালাইতে গিয়া বেয়াকুব বনিয়া গেলাম। বক্তার 
অবশিষ্টাংশ আবল্ তাবল্ বকিয়। সাঁরিয়া দিলাম। আঁমি আনন 
পরিগ্রহ করিবার সময় হিন্দুগণ “বন্দে মাতরং” এবং মুসলমানগণ 

"আল্লা! হো আকব্বর* ধ্বনি করিল। তত্শ্রবণে আমি পুনরায় 
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গাত্রোখান করিয়া উভয় জয়-ধ্বনির একটা সামঞ্জদ্য করিয়া! হিন্দু 

ও মুসলমান শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া, সকলকে একযোগে “আল্লা 
হো৷ মাতরং, বলাইলাম। একভাঁভিল|ষী ছাত্রবুন্দের আর 

আনন্দের সীম। রহিল না। মহা হৈ-চৈয়ের সহিত সভা ভঙ্গ 
হুইল। তার পরদিন একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্রে এই কথা 
প্রকাশিত হইল,_ 
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ইহ! পাঠ করিয়া আমার গ্লীহ! চয়্ুকাইয়। গেল। আমি সেই 
দিন হইতে স্বদেশী সভার নাম শুনিলে দূর হইতে নমস্কার করি- 
তাম। আমি ধন্ম-সংস্কারক ; ধর্ম-সভা! ব্যতীত অন্তর আমার 
ৰক্ততা করিতে যাওয়াই অকর্তব্য। 

একদিন সহরতলীর এক হরি-মভায় আমার নিমন্ত্রণ হইল । 



ধর্ম ও অনুষ্ঠান। ১৩ 
শীশীম্পী্ীশি পপ এপ শশী পাটি ৯ ািপিপিসেপিপ পত 25 শিসীিশী। শি পিপিপি পপীিশীল সিসি পপ 

সভাঁয় উপস্থিত হইয়। দেখিলাম, কতকগুলি নব্য কেরাণীবাবু ও 
পেক্সন্ভোগী বুদ্ধ ইহার পাণ্ড। ধর্ম-সভার় যোগদান করা 

এই শ্রেণীর পিগুতে বাধে না। আমি মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান 

হইয়া বক্ত তার জন্য মুখব্যাান করিবামাত্র শ্রোতৃবৃদ্দ উচ্চরবে 
'হরিবোল' দিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। উৎসাহ 

পাইয়া বদ্ধ-নর্দামার মত আমার মৃখ খুলিয়া গেল এবং তাহ 

হইতে অনর্গল রঙ্গবিরঙ্গের বাক্যের ছটা বাহির হইতে লাগিল। 

আমি বলিলাম,--শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্ব। ও ভ্রাণ, এই পঞ্চ 

জ্ঞানেন্দ্রি,। যাহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নামক পঞ্চ 

তন্ত্র; এবং বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ 

কর্মেজজিয়, যাহার ক্রিয়। হইতেছে বচন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ 
ও আনন্দ )--এই দশেক্জ্রিয়ের নিয়ন্তা হইতেছে মন, এবং তাহাকে 

লইয়। সর্ব-সমেত একাদশ ইন্দ্রিয়। আমাদের দেহের মধ্যস্থ দেহী 
অর্থাৎ আত্মাই নকল ইন্দ্রিয়ের কর্তা । এই আত্মা__অন্নময়, গ্রাণ- 

ময়) মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়--এই পঞ্চকোষের মধ্যে 

অবস্থিত। আমি দেখাইলাম যে, এই পঞ্চকোষ-মধ্যস্থ আত্মা 

কেমন করিয়া পূর্বব-জন্মার্জিত কম্দফলে আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক 
ও আধিদৈবিক-_এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়! থাঁকে। ইহাই 

জীবের বন্ধন। জীব, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদিযুক্ত কর্মযোগ, 

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের দ্বারা এই বন্ধন চ্ছেদন করিয়। নির্বি- 

কল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়া সাজুয্য ও নির্বাণ মুক্তি লাভ করে। 
বক্ত তার মধ্যে আমি যখন তত্বমসি, দ্ৈতাতৈত ও বিশিষ্টাৈভ- 

বাদের জটিল ব্যাখ্য। করিয়া, তাহার সহিত সাক্ষী ঠৈতন্ত ও কৃটস্থ 

চৈতন্যের হটচক্র বাধাইয়। ডাল খিচুড়ি পাকাইলাম, তখন সভা- 
৮ 
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স্থলে একেবারে চারিদিক হইতে উচ্চ হরিধ্বনি পড়িয়া 

গেল । বুঝিলাম, বক্ত তার যে অংশ যত দুর্বোধ্য ও নিরর্থক, সেই 
অংশে ততই বাহবা পড়ে। ধর্শ-প্রাণ হিন্দুশ্রোতা শব্দার্থ 

গ্রাহী না হইলেও ভাবগ্রাহী বটে। 
উপসংহারে আমি বিবর্তবাদের অবতারণা করিয়। জ্যামিতি 

ও বীজগণিতের সাহায্যে বিশ্ব-প্রপঞ্চে পরব্র্দের সত্ব! গ্রতি- 

পাদন করিয়া মধুরের সহিত সমাপন করিবার অভিগ্রায়ে বলি- 
লাম, “ত্রদ্ষজ্ঞানের পরে লীল1। লীলাময়ের প্রতি সাধকের 

যে গোপীভাব, তাহ অতি উচ্চ অঙ্গের সাধনা । যুগে যুগে 

প্রেমময় নিত্য নৃতন লীল! দেখাইয়া থাকেন। তাই, ভাবময় 
ভগবান রসরাজ আজ ভাবরূপে অনতীর্ণ হয়েছেন। তার প্রাণো- 

ন্না্দকারী বাঁশী বেজেছে। সেই বাঁশীর রবে আমাদের মর! 
যমুনায় বাণ ডেকেছে, তাই যমুনা আজ উজান বহিতেছে। 

এ বাশীর ডাক শুনে আমরা কুলমাঁন ভাসাইয়৷ দিয়ে দিশা- 
হার! হয়ে ছুটেছি। এ যে পরকীয়া প্রেম, এ যে আমাদের 

ভাবের অভিমার। আমাদের এ অভিসার ধেন জটিল! কুটিল! 

জানিতে না পারে। এ প্রেমের খেলায় জাতিভেদ নাই। হিন্দু, 

মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টিয়ান"_-নকলেই এ প্রেমের অধিকারী। 
হরিদান মুনলমান হয়েও এই কষ্-প্রেম লাভ করেছিলেন ।. 

আজ আমরা হিন্দু মুসলমান এই প্রেমে উন্মত্ত হয়ে পরম্পরে 

কোলাকুলি করে একাত্মা হয়ে যাব |” " 

আমার বক্তৃতা সমাপ্তে করতালি ও হুরিধ্বনি হইল । 
তৎপরে সভাভঙ্গের পূর্বের স্থানীয় যুবরবুন্দের সংকীর্ভণ আর্ত 
হইল। তাহারা অক্রুর-সংবাঁদের পাল! হইতে এই গান গাঁহিল,-- 
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(হরি) ভূ-ভার হরিতে, এলে অবনীতে, 
ভূ-ভার হরণ করিলে কৈ? 

স্থথ বুন্দাবনে, মধুর মিলনে 
আছ স্থখে, দুখ হরিলে কৈ 1? 

ংস অনুচরে করে অত্যাচার, 

প্রজাগণ সদা করে হাহাকার, 
শাসনে তাড়নে কণ্টাগত প্রাণ 

তাদের দুখ তুমি হরিলে কৈ 1? 

জগতের রীতি আছে বিদ্যমান, 

মাতৃ-ছুখে কাদে সন্তানের প্রাণ, 

তোমার জননী দেবকী বন্দিনী, 
তাহার বন্ধন ঘুচালে কৈ? 

গান শেষ হইবার পূর্েই সভার কয়েকজন বুদ্ধ-অধ্যক্ষ রাধা 
কষ্ণের নামোচ্চারণ করিতে কৰিতে চলিয়া গেলেন। অবশিষ্ট 

অধ্যক্ষগণ সভাভঙ্গের পর আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়া 

বিদায় দ্রিলেন। কয়েকদিন গরে শ্তনিলাম হরি-সভায় আমার 

বক্তা লইয়৷ চারিদিকে একটা বিষম আন্দোলন উঠিয়াছে। 
নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ বলিতে লাগিলেন যে, হিন্দু সমাজকে নষ্ট করাই 
আমার একমাত্র উদ্দেশ্ত । তাহার! সুন্নত করা ও নামাঁবলীর 
লুঙ্গি পরার ঘোর বিরাধী হুইয়! দীড়াইলেন। ক্রমে হিন্দু সমাজে 
আমার দলস্থ লোকের নিমন্ত্রণ ও হঁকা-ছিলিম বন্ধ হইতে লাগিল। 
মুসলমান মৌলভীগণ বলিলেন যে,আমর। যদি তাহাদের সঙ্গে নমাজ 

না৷ করি, ও এক পংক্তিতে বসিয়া গবাধির মাংস ভক্ষণ ন। করি, 

তাহ। হইলে তাহারা আমাদের সহিত একজাতি হইতে রাজী 
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নহেন। অগত্যা আমরা ত্রাঙ্ষ-সমাজের সেক্রেটারিকে পত্র লিখি- 

লাম যে, তাহার! আমাদের সঙ্গে এক-সমাঁজ-তৃক্ত হইতে সম্মত 

আছেন কিনা? তিনি উত্তরে লিখিলেন, “বর্তমানে একটি 

ব্রাঙ্ম-সমাজ ভার্গিয়া তিনটি সমাজ হুইয়াছে। আপনা'দিগকে 

ব্রাহ্ম করিয়া লইলে তিনটি সমাজের স্থলে চাঁরিটি সমাজ দীড়াঁ- 

ইবে।” আমি পরে কয়েকজন পাত্রির সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ 

করিয়াছিলাম। আমরা পিতা, পুত্র ও পবিভ্রাত্মায় বিশ্বাস 

*না করিলে, এবং ভ্রুশে বিদ্ধ যীশুকে ভ্রাণ-কর্তা বলিয়া না মানিয়৷ 

লইলে, তাহারা আমাদিগের সঙ্গে ধন্য ও সামাজিক সন্ধি করিতে 

স্বীকৃত নহেন। এহেন শস্কটাপন্ন অবস্থায় একটি শিশু সমাজ অধিক 

দিন দাড়াইয়া থাকিতে পারে না। ক্রমে আমাদিগের সম্প্রদায় 
পাতলা হইতে লাগিল । ভারতের ধর্দ-বিরোধ ঘুচাইবার বিষয়ে 
আমি হতাশ হইয়৷ পড়িলাম। 

এই সময়ে আমার এক “ম্পিরিচুয়ালিষ্ট” বন্ধু ভূত নামাইয়া 
আমার এ সমস্তার মীমাঁংস! করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। এক 

দিন সন্ধ্যার পর আমরা কয়েকজনে চক্র করিয়া বসিলাম। আমা 

দিগের মধ্যে একজন ভাল মিডিয়াম ছিল। তাহার স্বন্ধে ছুঃ- 
চারিজন হুষ্ট ভূতের পর বস্থিমচন্দ্রের প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইল। 
তাহাকে আমি জিজ্ঞাস! করিলাম যে, কিরূপ ধর্ম প্রচার করিলে 

এদেশের সমস্ত ধর্শম-বিরোধ দূর হইবে।- তিনি বলিলেন, “যে 
কোনও ধর্ম প্রচার করিবে, তাহাতে ধর্শ-বিরোধ বাঁড়িবে বই 
কমিবে না। একেশ্বরবাদমূলক যতগুলি ধর্দ আছে, তাহারা 

চিরদিনই স্ব ম্ব প্রধান হইয়! থাকিবে ।" তাহাদের একীকরণ 
অসম্ভব । কোন কালেই জগতের সমস্ত মুনলমান থৃষিয়ান হইবে 
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পালা 

না, অথবা সমস্ত খৃষ্টিয়ান মুললমান হইবে না। এইহেতু একেশ্বর- 
বাদের ধশ্মান্দোলন মাত্রেই সাম্প্রদায়িকতা প্রসব করে। যতই 

ধশ্ম লইয়া মাতামাতি করিবে, ততই নৃতন নৃতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি 
হইতে থাকিবে ।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তবে কি উপায়ে ভারতবাসীর 

ধন্ম বিবাদ ঘুচিবে? প্রেতাত্ম। বলিলেন, 

“ভারভুবাসী স্ব স্ব ধশ্মের আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গের প্রতি যে পরি- 

মাণে ওদাপীন্ত দেখাইতে সক্ষম হইবে, তাহাদের ধধ্মবিরোধ সেই 
পরিমাণে তিরোহিত হইবে । সকল ধর্মই মূলে এক ; যতকিছু 
লাঠালাঠি তাহাদের বহিরঙ্গের অনুষ্ঠান লইয়।। প্রত্যেক ধন্মের 

অনুষ্ঠানগুলি তাহার গায়ে খোঁচ। বা কোণের মত লগিয়। আছে। 

এই গুলি ঘসিয়! প্লেন করিয়া দিলে, ধর্মে ধর্মে ঠেকাঠেকি হইলেও 

ঠোঁকাঠুকি হইবে না 1, 
আমি বলিলাম, 

“আনুষ্ঠানিক অঙ্জ কমাইয়। দিলে ধর্মের অস্তিত্ব কি করিয়া 

থাকিবে ?” 

প্রেতাত্ম। বলিলেন, 

“ধর্মের বাহিরের অঙ্গ যত বাঁড়াইবে, তাহার ভিতরের বস্ত 
ততই কমিয়া যাইবে। তুলসীদাস যথার্থই বলিয়াছিলেন, “মালা 
জপে শালা, কর জপে ভাই, মন মন জপে বলিহারি যাঁই”। 

যেখানে বাহিরে অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি, সেখানে ভিতরে ধর্মের 

বিশেষ অভাব বুঝিতে হইবে ।” 
আমি বলিলাম, 

“ধন্মের অনুষ্ঠানিক অংশ বজ্জন বা খর্ব করিতে বিলে 
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নিয়্শ্রেণীর লোক কি লইয়া ধর্-সাধনা করিবে? তাহাদের 

উন্মার্গগামী ভ্ইবাঁর সম্ভাবনা 1” 

প্রেতাত্বা বলিলেন, 

“কেন? দয়া, দাক্ষিণা) সন্ততা, সত্যবািতা, পরোপকারিতা 

প্রভৃতি সদ্গুণের সঙ্গে ধশ্মানুষ্ঠানের বরং অধিকস্থলে বিপরীত 

ন্ন্ব দৃষ্ট হয়। ডাকাতেরা কালীপৃজ। করিয়৷ ডাকাতি করিবার 

জন্য সাহস বাড়াইয়া লয়। মগ্যপায়ী তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের দোহাই 
দিয়া নিঃসঙ্কোচে স্বরাপান ও ব্যাভিচার করে। যে দোকানদার 

সর্ধাঙ্গে হরি-নামের ছাপ মারিয়া তুলসী-বনের বাঘ সাজিয়া 
দৌকাঁনদারি করে, খরিদদাঁর অনেক সময় তাহারই নিকট অধিক 

প্রতারিত হ্য়। যে পুরোহিত দীর্ঘ শিখা সঞ্চালন করিয়া সবেগে 

ঘণ্টাধ্ধনি করে ও উচৈঃম্বরে মন্ত্রোঙ্চারণ পূর্বক হোম কুণ্ডে 

ঘন ঘন আহুতি দয়, হোমের ঘ্বৃত অপহরণ করিবার তাহারই 

অধিকার দৃষ্ট হয়। অল্প-বুদ্ধি সাধারণ লোক ব্রাঙ্ষণ-পণ্ডিতের 
নিকট ভাষ লইয়া! অনুষ্ঠানবিশেষের দারা সাবেক পাপের কাটান 
করিয়৷ নৃতন পাঁপ করিবার জন্য পাট্রা গ্রহণ করে। ধর্্মানুষ্ঠানের 

আতিশয্য-নিবন্ধন এদেশবাসীর যথার্থ ধর্-জীবনের ক্ষতি হইয়াছে 
ও হইতেছে। কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'যাঁগ যজ্ঞ আর জপ 

আরাধনা, এ সকলে এবে কিছুই হবে না” । তাহার এই বাক্যের 
মধ্যে সত্য নিহিত আছে ।” ও 

এই কথা বলিয়া বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রেতাত্মা অন্তহিত হইলেন। 

তাহার মুখে এই সকল ধর্-বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া আমর! বুঝিলাম যে, 

বঙ্কিমবাবু স্থুল শরীরে যাহ! ছিলেন, স্থক্ষশশ্ীরে তাহা নাই। তাহার 
প্রেতাত্মার কথায়. আমাদের প্রত্যয় হইল না। স্থৃতরাং আমরা 
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অপর কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রেতাত্মার আবাহন করিতে 

লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই মিডিয়ামের স্বদ্ধে বিবেকানন্দের 

প্রেতাত্মার ভর হুইল। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাস। করিলাম যে, 

দেশে ধর্মের আনুষ্ঠানিক বহিরঙজসাধনার লাঘব হইলে লোক- 

সাধারণ ধর্মহীন, চরিত্রহীন ও অকন্ধণ্য হইয়| পড়িবে কিনা, এবং 

ধন্মান্দোলন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি সম্ভব কিনা? 

তিনি বলিলেন, 

“আমি উদাহরণ দ্বার এ কথার উত্তর দ্িব। আমি চীনদেশ 

পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। চীনদিগের ভাষায় “ঈশ্বর” বোধক 

কোন শব্বই নাই। সমস্ত চীন-সাম্রাজ্য পর্যাটন করিয়া কেহ 

স্থির করিতে পারিবে না যে চীনদিগের ধর্ম কি? চীন মুন্নুকে 
চল্লিশ কোটি লোকের বাস। ধর্্ানুষ্ঠান বলিলে যাহ! বুঝায়, 

এরূপ কোন কাধ্যই চীনজাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। শুন যায় 
চীনের! বৌদ্ধ-ধর্মীবলম্বী। বৌদ্ধ-ধর্্ম নাস্তিক্য ও অহিংসাবাদ- 
মূলক। চীনের নাস্তিক বটে ; তাহারা ঈশ্বরোপাসনার ধার ধারে 
না। কিন্তু আহারের ব্যাপারে তাহারা শুয়োর গরু হইতে আরম্ত 
করিয়। আরশুল! ইছুর পর্য্যন্ত বাদ দেয় না। অহিংসা ধর্ম অন্যত্র 
থাকিতে পারে, কিন্ত তাহ! চীনে আদৌ নাই । চীনজাতির আনুষ্ঠা- 

নিক ধন্ম না থাকিলেও, তাহারা যে চরিক্রহীন বা অবশ্য, 
এরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না। দীর্ঘকাল অহিফেন সেবন 

করিতে বাঁধা হইয়াও চীনদিগের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়! যায় 
নাই। চীনা সওদাগরদিগের মুখের অঙ্গিকারই দলিলের মত গণা 

হইয়। থাকে; তাহাদের কথার নড়চড় হয় না । চীনা! কারিকরগণ 

কিরূপ কর্মদক্ষ তাহ। সকলেই জানে । ভারতবর্ষের চাষী ও শ্রম- 
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জীবীগণ অশেষ প্রকার ধর্শ-কশ্শ করিয়। কাজকন্মে সাধ্য মত 

ফাকি দিয়! দেনা পাওনার মোকদ্দমা লইয়। আদালত-ঘর করিয়া 

জীবন অতিবাহিত করে। কাজ সম্বন্ধে তাহাদের কথার উপর 
নির্ভর কর। চলে ন|। বাহ্ৃ-ধন্ধানুষ্ঠানের সহিত ভিতরের ধর্-বগ্ুর 
অল্পই সন্থদ্ধ দৃষ্ট হয়। ধশ্যানুষ্ঠান ও ধর্ম-সংস্কার লইয়া যতই 
আন্দোলন করিবে, ততই ধন্-বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়া স্বাদেশিক এক- 

তাকে বিনষ্ট করিবে। জাঁপানীগণ ধম্ম লইয়া উন্মত্ত হয় না বলিয়া, 
তাহাদের মত অজেয় স্বদেশভক্ত জাতি জগতে ছুলভ | মুসলমান- 

দিগর মধে। আনুষ্ঠানিক-ধন্ম-গ্রবণত। অত্যন্ত গ্রবল। সে কারণে 

জগতের অন্তান্ত সভ্যতার সঙ্গে ইস্লাম সভ্যতার সর্বত্রহ সংঘর্ষ 

এবং তাহার পরাভৰ পরিলক্ষিত হ্য়। শিবাজী বর্তমান যুগে 
গৈরিকের পতাকা উড়াইয়! গোত্রাহ্মণ রক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু 

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়াছে । ত্রুজেড ও জেহাদ করিবার দিন আর এখন নাই। 
ধর্মের ধবজ। উড়াইয়। পদভরে মেদিনী কম্পিত করিবার যুগ চলিয়! 

গয়াছে। এখন দেশ-তক্তির যুগ আসিয়াছে । এ যুগে ধন্ম- 

নিরপেক্ষ 80107311517 ব। স্বাদেশিক জাতীয়তা সর্বোচ্চ স্থান 

অধিকার করিতেছে । আনুষ্ঠানিক ধন্মগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে 

ইহার নিয়ে পড়িয়। থাকিবে” 

এই কথা বলিয়া! বিবেকানন্দের -প্রোত্ম। চলিয়া গেলেন। 

আমি তাহার কথ শুনিয়৷ অবাক হইলাম। ইনি আজীবন গৈরিক 

শরিয়া ধর্ম ধশ্ম করিয়া বেড়াইয়াছিলেন; এখন প্রেতযোনি প্রাণ 
হইয়া ধন্দকে মাটির নিচে পুতিয়া ফেলিতে পরামশ দিতেছেন। 

ইহার মতে দেশের মাটি উপরে, থাকিবে এবং তাঁহার নিচে ধর্ম 
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থাকিবে। মাটির নিচে ব্ছিকাল থাকিলে ধর্মও মাটি হইয়! 

যাইবে । হিন্দু ত নিজের ধশ্ম মাটি করিতে পারিবে না। ভার- 

তের মুসলমানও তাহা পারিবে ন! ; কারণ, তাহাকে সর্ববদ। রুমের 

বাদসাহ ও মকর দিকে হ। করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হইবে; 

নিজের পায়ের নিচে যে মাটি পড়িয়া আছে তাহার দিকে লক্ষ্য 

করিলে তাহার চলিবে না। 

অতঃপর আমরা স্বদেশী ভূতের পরিবর্তে বিদেশী ভূতের 

আঁবাহন করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে এক মাম্দো ভূত 

মিভিয়ামের উপরে নামিয়া আমাদিগকে “ব সোয়া, ব সোয়।” 

বলিয়া অভিবাদন করিল। আমাদের মধ্যে একজন 

নানা-ভাষাবিদ্* লোক ছিলেন। তিনি ভূতের কথা বুঝিতে 

পারিয়! আমাদিগকে বলিলেন যে, ইহা! ফরাসীদেশীয় এক ব)ক্তির 
প্রেতাত্মা । পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় প্রেতাত্মা বলিল, 

"আমার নাম দাতন ! [02260 )। আমি ফরাপী বিপ্লবের 

সময়ের লোক । সেই সময়ে গিলোটিনে আমার অপথাতে মৃত্যু 

হয়। তদবধি কেহ আমার নামে গয়াধামে পিও দান করে নাই 

বলিয়া, আমি এতাবৎ প্রেতযোনিতে সর্বত্র বিচরণ করিতে করিতে 

গয়ার কাছাকাছি আসিয়। পড়িয়াছি।” 

কৌতুহল পরবশ হইয়। আমি এই মাম্দে ভূতকে ধর্শা, সমাজ 
ও রাষ্ট্র বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্ন করিতে ছাঁড়িলাম না। তহুত্বরে 

ভূত বলিল, 

“ফরাসী বিপ্লবের সময় আমরা ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্--এই তিনটি 
কেই ভাঙ্গিয়৷ চুরমার করিয়া, তাহাদের রাশীকৃত ভগ্রাবশেষের 
উপর সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর ধবঙ্গ! গাঁড়িয়াছিলাম। আমরা 
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বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, ধর্ম। সমাজ ও রাষ্ট্র-এই তিনটা বস্ত 
এক স্থত্রে গাথা । ইহাদের ছুইটিকে বজায় রাখিয়া তৃতীয়টিকে নষ্ট 

কর! চলে না। ভাঙ্গিতে হয় ত তিনটিকেই একসঙ্গে ভাঙ্গিতে 

হইবে। রক্ষা করিতে হয় ত তিনটিকেই একসঙ্গে রক্ষা করিতে 
হইবে । আমাদের ভাঙ্গ| দরকার হইয়াছিল বলিয়া আমরা ইহা- 

দের তিনটিকেই একযোগে ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছিলাম।” 

বৈদেশিক প্রেতাত্মার এই কথা৷ আমার সঙ্গত বলিয়া বোধ 

হইল। তবে ফ্রান্সের সঙ্গে আমাঁদের দেশের অনেক প্রভেদ 

আছে। শান্তিময় ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বথা রক্ষা করাই 

যখন আমাদের উদ্দেশ্ঠ, তখন ধর্মকেও অবশ্য সেইসজে সর্ববতো- 
ভাবে রক্ষা করিতে হইবে । কলিতে ধর্ম পতনোনুখ। স্থতরাং 

অনুষ্ঠান ও সংস্কারের চাড়া দিয়া ধশ্মের জীর্ণ ঘরখানিকে কোনও 

গতিকে খাঁড়া রাখিতেই হইবে। এই ঘর পড়িয়া গেলে গোবর- 
গণেশ শন্ম। ও তাহার মত অনংখ্য ধন্ম-প্রাণ লোকের মাথা 

গু জিয়! থাকিবার স্থান থাকিবে না। 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

স্টিকি 

আইন ও আদাঁলত। 

আমার এক উকীল বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, ধর্্বের 

ভিতর দিয়া দেশের কাজ করা! সহজ না হইলেও) আইনের 

ভিতর দিয়া তাহ! সহজে কর! সম্ভব হইবে। কেন না, সমগ্র 

তারতবর্ষে এক ধর্ম চলিত নয়, কিন্তু সমস্ত দেশই এক আইনের 

অধীন। একপদগুবিধি আইন ও কার্ধ্-বিধি আইন আসমুগ্র- 
হিমাচলকে শাঁদন করিতেছে । কথাটি নিতান্ত অসঙ্গত নয়ু। 

বাস্তবিক, এই আইনের বেড়। জালে দেশের চুনা পুঠি হইতে 
রুই কাত্লা পর্ধাত্ত সকলেই আবদ্ধ হইয়া! বৈধ উপায়ে নিজ নিজ 
স্বার্থ ও অধিকার অন্বেষণ করিতেছে । কেহ কাহাকেও প্রবঞ্চন 

করিতে পারে না, কেহ কাহারও উপরে অত্যাচার করিতে 

পারে না। ইহাতে যেমন একদিকে সমাজ রক্ষা হইতেছে, 

অপরদিকে নিরুপদ্রবে দেশেরও কাজ চলিতেছে । আইন 

আদালত না থাকিলে লমাজ ধ্বংস হইয়৷ যাইত, এবং কংগ্রেস 
কন্ফারেম্ের নামও কেহ শ্বনিত না। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
ষে, আইনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য ষথাসর্বস্ব বায় 

করিয়া ওকালতি ও বারিষ্টারি পাশ করিতেছেন, ইহাই তাহার 
মূল কারণ। তাহারা বুঝিয়াছেন যে, ব্যবহার-জীব হইতে 
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না পাঁরিলে দেশের কাঁজে অধিকার জন্মাইবে না। কংগ্রেস 

কন্ফারেন্স প্রভৃতি যতকিছু দেশচর্যের কাঁধ্য আছে, তাহা! 

সমন্তই ব্যবহার-জীবদ্িগের, একচেটিয়া। ইহারা আইন-সঙ্গত 
বৈধ উপায়ে কেমন স্ন্দরভাঁবে দেশের কাজ করিতে পার 

যায়, তাহার পথ দেখাইয়াছেন। আমরা সকলেই এখন সেই 
রাঁজনৈতিক পথের পথিক। 

আইনের মেচ্কো! ফের বড় বিষম ফের। ধাঁহারা আমাদের 

দ্ডমুণ্ডের কর্তা, ন্যবহাঁরজীব প্রেটি ঘটগণ তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে 

এই আইনের ফেরে ফেলিয়। দেশের জন্য দফায় দফায় স্বত্বাধিকার 

আদায় করিয়! থাকেন। 

তাই আমি আইন-ব্যবসায়ী দেশহিতৈষীগণের চিরদিনই পক্ষ- 

পাতী। তথাপি তাহাদের দলের নেতাগণ দেশের কর্মক্ষেত্রে কিরূপ 

সিংহবিক্রমে কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তাহ! চাক্ষুদ করিবার জন্য 

আমি একবার তাহাদের ন্যাশনাল কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলাম। 

নেইবার সৌরাষ্ট্রে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। দেখি- 
লাম, কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চ যেন একটি বিরাট স্বয়স্বর-সভা ৷ তাহার 

চারিদিকে লাল পতাকা, নীল পতাক| শ্বেত পতাক1, গীত পতাকা 

এবং তাহাদের মধ্যেমধ্যে ইউনিয়ান্ জ্যাক পতাকা পত্পত্ 
শবে প্রোড্ীয়মান হইতেছে। ভারতের নানা-দিগেশাগত 

নানাবিধ মুকুটধারী নানাবর্ণের প্রত্নিধিগণ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, 
বরুণ, যম, ভুতাশনের ন্যায় সভ1 উজ্জ্বল করিয়। বলিয়। আছেন। 

মেই মহতী লভার পতিত্বে বৃত হইবার জন্য বের এক দিগ্গজ 
ব্যবহারজীব গাত্রোখান করিলেন। অমনি শঙ্গাধর তিলক নামক 

এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাহার আশাপথ রোধ করিয়া তিলক 
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ভাঙেশ্বরের ন্যায় অচল-অটল-ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন 

কাহার গলায় বরমাল্য প্রদত্ত হইবে, এই সমস্যা লইয়া সভাস্থল 

ভীষণ রণস্থলে পরিণত হইল । আমার তাহা দেখিয়া দ্বাপর- 

যুগের ভ্রৌপদীর সম়ম্বরের কথা মনে পড়িল। দেশের যত বড় 
বড় ব্যবহারজীব ও তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গগণ বঙ্গজ কায়স্থের 

পক্ষে অন্্ধারণ করিলেন এবং তাহারা সকলে মিলিয়৷ কংগ্রেস 

কুমারীকে হরণ করিয়া! লইয়া গেলেন। দ্রৌপদীর সয়ম্বরে 
স্থভদ্রাহরণ হইয়। গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ তিলকের দলস্ক লোকেরা 

ছত্রভঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। এই সংগ্রামে বৈধদল জয়লাভ 
করিলেন! ত্াঁহারাই যে দেশের কাজ করিবার একমাত্র 

অধিকারী, আমি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম । 
তদবধি আমি ব্যবহারজীবদিগের বৈধদলে স্পষ্টাক্ষরে নাম 

লিখাইলাম। মাঁমাঁর সামল! মাথায় দিয়া উকিল সাজিবাঁর অধিকার 
ছিল না সত্য । আমি না হয় এঁ দলের তামাক সাজিব, তাহাতে 

ত আমার অধিকার আছে। অতএব আমি তীহাদের সঙ্গে সকল 

কাজে যেশামিশি আরম্ভ করিলাম। আমি তাহাদের ন্যাশনাল 

ফণ্ড, প্রভৃতির চাদ! আদায় করিবাঁর ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। 
তাহাদের সভাসমিতির বিজ্ঞাপন বিতরণ করিয়া দেশের কাজ 

করিতাম এবং তাহাদের অন্যান্ত যতকিছু হুকুম, সমস্তই তামিল 

করিতাম। 

এই ভাবে কিছুদিন তীহাদের কাঞ্জকম্্ করিয়! দেখিলাম 

যে, দেশের সকল শ্রেণীর উপর তহারা এক আশ্চর্য্য 

মোহজাঁল বিস্তার করিয়াছেন । ধর্াধিকরণে পৌরোহিতা করিয়া 

আইন-দেবীর বরে তাহারা এই সম্মোহন-শক্তি লাভ করিয়াছেন। 

৩ 
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দেশের লৌক-সাধারণকে তাহারা যে মন্রমুগ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছেন, 

একটি সামান্য ঘটনা হইতে আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। 

একদিন ছুই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া তর্ক হইতেছিল। 
প্রথম ব্যক্তি বলিতেছিল, “ঈশ্বর নাঁই” ; দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতে- 

ছিল, “ঈশ্বর আঁছে”। কিছুক্ষণ ঘোর বাকৃবিতগ্ার পরে প্রথম 
ব্যক্তি বলিল, “তুমি বৃথা তর্ক করিতেছ। হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ 

উকিল বলিয়াছেন যে ঈশ্বর নাই; সুতরাং ঈশ্বর কিছুতেই 
থাকিতে পাবেন না” এই কথায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নিক্ত্তর হইল। 

বাইবেলে আছে, “আদিতে বাঁক্য ছিল। বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে 
ছিল এবং সেই বাক্যই ঈশ্বর” । আইন-ব্যবসায়ে এই বাক্যের 
সাধনা করিতে করিতে ক্রমে বাকৃসিদ্ধি লাভ হয়। ন্ৃতরাৎ 

বাকৃসিদ্ধ বড় উকিলের মুখের কথায় যে ঈশ্বর ভ্মীভূত হইবেন, 

তাহাতে আর আশ্যধ্য কি? 

আমি আইন-ব্যবসায়ীদিগের প্রধান কর্খক্ষেত্র ধন্মীধিকরণে 

যাতায়াত আরম্ভ করিলাম । ইহা এই যুগের মহাতীর্থ- দ্বিতীয় 

প্রয়াগ। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান-_-এই ত্রিধারা'র নিত্য 
অপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়। থাকে । এই তীর্থের পাগ্ডারূপী উকিল 
মোক্তারগণ এক আইনের ক্ষুরে সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর 
মাথ। মুড়াইয়া জাতীয়-একতা-স্থাপনের সহায়তা করিতেছেন। 
মাম্লা-কও্য়ন-পীড়িত মকেল জুটিবাস্নাত্র মোক্তার মহাঁশয়-_ 
“আসামী মজকুর আমাকে কিল চড় লাখি ঘুপাঘার! বহুতর মাঁর- 
পিট করিয়াছে ও বদ্জবানে গালিগালাজ করিয়াছে, বিবরণ 

এজাহারে প্রকাশ করিব”--এই মামুলী আঁজি লিথিয়া হুজুর পেশ 
করিয়া মোকদ্দমার গোড়াপত্বন করিতেছেন । কিন্তু পক্ষগণের অর্থা- 
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ভাবে ইহাদের মধ্যে অনেক মোকদ্দম1! জরাযুস্থ রুগ্ন ভ্রণের মত 

গর্ভেই নষ্ট হইয়। যাইতেছে; এবং নিষ্পত্তিকাঁলে-_-গ্গ্রামের পঞ্চজনা 
ভদ্রলোক আমাদের এই মোকদ্দম! আপোঁষে নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন” 
_এই মর্মে সওয়া! আট গণ্ড। পয়স| ব্যয় করিয়। রাঁজীনামা দাখিল 

করা হইতেছে। রাজমার্গে মলমৃত্র ত্যাগের জন্য দ্বিপদ মনুষ্যের 
দও হইতেছে। কিন্তু শকটবাহী অশ্ব-গবাদি চতুষ্পদ জীবসকল 
রাঁজপথে পর্বত প্রমাণ পুরীষ ও কলসীপ্রমাণ মূত্রত্যাগ করিয়াও 

দণ্ডনীয় হয় না, ইহা! দেখিয়া আমি আইনের বৈষম্য উপলব্ধি করি- 

লাম। এসকল ফৌজদারী আদালতের ব্যাপার | 

দেওয়ানী আদালতে দেখিলাম, বাকী খাজানার নালিশে উকিল 

মহাঁশয়গণ--“বাদীগণের সহিত এই প্রতিবাদীগণের কম্মিন্কালে 

রাজ্া-গ্রজ। সন্বদ্ধ ছিল না, বা এক্ষণে নাই”--এই বীধাগতের 
বর্ণণাঁপত্র দাখিল করিয়।, মক্েলদিগকে প্রমাণের জন্ত তছির 

করিতে পরামর্শ দিতেছেন। দেওয়ানী আর্দালতের কার্ষ্যে 

রকমারি অনেক। পার্টিশন্, উইল, প্রোবেট্, শ্বত্ব-সাব্যন্ত, ডিক্রী- 
জারি, নিলামরদ, ভ্যামেজ, কণ্ট,ক্ট, রিসিভার-নিয়োগ প্রভৃতি 

রকমারির অবধি নাই । 

ধন্মাধিকরণে প্রতি পদার্পণে দক্ষিণা লাগে। আদালতের মাটি 

অর্থের জন্য সর্বদাই হ। করিয়া আছে। হাইকোর্ট উচ্চ অঙ্গের 
ধন্মীধিকরণ। সেখানকার ব্যবহারজীবগণ সাঁমলার পরিবর্তে নীল 

ও কুষ্বর্ণের গাউন পরিয়া থাকেন। তীহাদিগের বিদ্যাও নাকি 
উচ্চ অঙ্গের। এই হেতু তাহার! পালিতকে 'পলিট্” নিংহকে 

“সনা', মিত্রকে মিটার এবং স্থরকে ওর” বলেন এবং 

আইনের স্ক্তর্কের মীমাংসার জন্য মাননীয় হাকিমদিগের সম্মুখে 
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আইন-পুস্তকের পিরামিড. রচনা করেন। হাইকোর্টের উপরে 

সাগরপারে প্রিভি কাউন্সিল। না জানি, সেখানকার ব্যবহার- 

জীবগণ কোন্ দিব্যলোকের জীব! 
আমি কৌতৃহল-পরবশ হইয়া একবার হাইকোর্ট দেখিতে 

গিয়াছিলাম। দেখিলাম, আদালতের উচ্চতার সঙ্গে তাহার 

প্রাসাদের উচ্চতার সামঞ্জস্য আছে। এখানে বিচারের অনেক- 

গুলি এজলাস। প্রত্যেক এজলাসে প্রায়ই ছুই জন করিয়! হাকিম 
বদিয়া থাকেন। একটি একজলাসে দেখিলাম পাচ জন হাকিম 

বসিয়া বিচার করিতেছেন। গশুনিলাম, ইহাকে ফুলবেঞ্চ বলে। 

আমি বুঝিলাম, ইহা হাকিমদ্দিগের পঞ্চায়েত। উকিল, এটরণী, 

বারিষ্টার, আরদালী, উকিলের মুহুরী, বারিষ্রারের বাবু ও লাল 
কাল। পুলিদে আদালত জম্জম্ করিতেছে। এখানে বৈধ-বিদ্যা- 

বিস্তারের জন্য লাইব্রেরী অর্থাৎ পাঠাগার আঁছে। অন্যান্ত স্থানের 
পাঠাগারের মধ্যে পাঠেরই ব্যবস্থা আছে, খোঁনগল্প কর। নিষেধ। 

কিন্তু এখানকার পাঠাগারে চা, চুরুট। টিফিন ও খোসগল্পের 
ভাগই অধিক। হাইকোর্টে মোকদমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া 
গেলে নজীরের সৃষ্টি হয়। যত দিন যাইতেছে, নজীরের পুথী 
ততই বাড়িয়। যাইতেছে । এ পুথীর কোথায় যে অন্ত হইবে তাহা 

অন্তর্ধামীই জানেন। নজীরের মূল্য এই যে, খেলোয়াড় ব্যবহার- 
জীবগণ এই নজীরের কিন্তিতে নিয় আদ[লতের অনেক হাকিমকে 

মাত করিয়া ছাড়েন। 

হাইকোর্টে মাম্লা কর! বিশেষ  ব্যয়সাধ্য। এখানে উকিল 
বারিষ্টারের প্রাপ্যগণ্ডা মোহরের হিসাবে  গণিয়। দেওয়া হয়। 
মতের টাকাঘ্ এক মোহর। অমুকের ফী এত টাকা না বলিয়! 
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এত মোহর বলিতে হইবে, নচেৎ চণ্ডী অশুদ্ধ হইয়া যাইবে। 

ইহা! হইতে জানা যায় যে, দরিত্র্দেশ ভারতবর্ষের কোথাও 

গোল্ড, ্ট্যাগ্ডার্ড না চলিলেও হাইকোর্টের ব্যবহারজীবদিগের 
মহলে তাহা৷ পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে । এখানে মোহরের ছড়াছড়ি, 

ইহা! একালের স্বর্ণলঙ্কা। 
হাইকোর্ট দর্শন করিয়! বাহিরে আসিবার সময় গেটের নিকটে 

একটি রুক্ষকেশ মলিনবেশ বৃদ্ধের উপরে আমার দৃষ্টি পতিত 

হইল। লোকটি উর্দদৃষ্টি হইয়৷ বিড়বিড় করিয়! কি বকিতেছে। 
তাহার কাছে অনেকগুলি লোক জমিয়া গিয়াছে এবং কেহ কেহ 
বিদ্রপের স্বরে তাহার দরখান্তের কি হইল জিজ্ঞাসা করিতেছে । 

আমি লোকটির সঙ্গে আলাপ করিলাম। সেও আমাকে 

সম্ভবতঃ তাহার সমশ্রেণী জীব বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং সে 

কারণে আমার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়।৷ কথা বলিতে লাঁগিল। জানি- 

লাম, তিনি এক ধনবান জমীদ।ার ছিলেন এবং জেদের বশবর্তী 

হইয়া সামান্য খুটিনাটি লইয়৷ আদালতের ন্যায়-বিচারের প্রত্যাশায় 
অনেকবার হাইকোর্ট এবং কয়েকবার প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যস্ত 
মামলা চালাইয়াছিলেন। তাহার মোকদমায় প্রায়ই বড় বড় 
উকিল ও বারিষ্টারগণ নিধুক্ত হইতেন। স্থতরাং তাহার প্রায়ই 
জয়লাভ হইত। এইরূপে বহুতর মোঁকদ্দমায় জয়লাভ করিতে 

করিতে, তাহার আয়ের তালিক। হইতে ব্যয়ের তালিকা ক্রমশঃই 
ভারি হইয়া, তাহার সমগ্র সম্পত্তি শনৈঃ শনৈঃ মোহরে পরিবত্ভিত 
হইয়| ব্যবহারজীবদিগের উরে প্রবেশ করিল । 

এই লময়ে একটি বিশেষ জে্দের মোকদ্দমায় তাহার নিম্ন 
আদালতে হার হইল। তিনি বাধ্য হইয়া তাহার নষ্টাবশিষ্ 
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সম্পত্তির শেষ কপর্দক পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া বিস্তর টাকা রুশুম 

দিয়া হাইকোর্টে আপিল দায়ের করিলেন। আপিল একটু 
কমজোর ছিল। একজন বড় উকিল বা বারিষ্টার নিযুক্ত ন৷ 

করিলে আপিল নামঞ্জুর হইতে পারে। কিন্তু বড় উকিলের বড় 

পেট। তাহা! পূরাইতে অনেকগুলি টাঁকার আবশ্যক। বৃদ্ধ 
'জানিতেন তাহার ঘরে টাকা নাই। তথাপি মন প্রত্যয়ের জন্য 
সমন্ত সিন্দুক, বাঁক্স, পেটারা একে একে খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। 

দেখিলেন, তাহাদের সকলগুলিই মোকদ্দমার কাগকজপত্রে 

বোঝাই হইয়। আছে--অর্থে নহে । আজীবন মামলার ফল- 

স্বরূপ বহু অর্থের বিনিময়ে এই পাকার রায়, ফয়সালা 

রুবকারি, বনাম! ও মই-মোহরের নকলাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। 

স্থতরাং ইহ। অনেক টাকার মাল। আইনজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহার 
কনরবুঝেন। চোরডাঁক।ত ইহার কিন্মত জানে ন।; তাই তাহার 

গৃহস্থের সিন্দুক বাক্স ভাঙ্গিনাঁ দলিলাদি ফেলিয়া টাকাকড়ি 

লাইয়াই পলায়ন করে। 
বৃদ্ধ এই সকল কাগজপত্র হইতে বাছিয়। কতকগুলি পোকা- 

কাট| সাদ! দলিলের ষ্ট্যাম্প পাইলেন এবং তাহ! লই, একজন 

ট্যাম্প-ভেগারের নিকট গেলেন। আশ। এই, এগুলি বিক্রয় 

বা ফেরত করিয়া যদি কিছু অর্থের উদ্ধার হয়। ভেগার 
বলিল)--.এ সকল ষ্ট্যাম্প তামাদি হইয়া গিয়াছে, হতরাং) 

কালেক্টারী হইতে ইহার রিফণ্ড পাওয়। যাইবে না। তবে 
যদি আপনি এগুলি কিছুদিন ধরিয়া রাখিতে পারেন, তাহ! 
হইলে বিশেষ বিশেষ খরিদদার নিজের আবশ্যকমত ইহার এক 

একখানি বিশগুণ মুল্য দিয়! খরিদ করিবে। যাহারা দলিল 
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জাল করে, তাহাদের নিকট এগুলি অমূল্য” বৃদ্ধ চিরদিন 

আদালতের ন্যায়বিচার ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। স্থতরাং 

জাল জুয়াচুরির কথা শুনিয়। কর্ণে অঙ্গ,ল দিয়! চলিয়া আ'দিলেন। 

শেষে পরিবাঁরবর্গের নোলক-মাকড়ি পর্যন্ত বেচিয়া অনেক ফা 
দিয়া এক বড় বারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। কারণ, এই আপিলই 
তাহার 'লাষ্ট, চান্স । ছূর্তাগ্যবশতঃ, যে দিন আপিল- মঞ্জুরের 

শুনানি হইল, সে সময় তাহার বড় বারিষ্টার কার্ধ্গতিকে উপাস্থত 

হইতে পারিলেন ন। ৷ তাহার জুনিয়ার অনেক লড়ালড়ি করিলেন, 

কিন্ত আপিল কিছুতেই এড মিট হইল ন1। 

বারিষ্টার ফী ফেরত দিলেন ন__তিনি তাহ! ফিরাইয়। দিতে 

বাধ্য নহেন। তখন বুদ্ধ তাহার উকিলকে বলিলেন, মান- 

নীয় বিচারপতিগণ যখন আপিল আদৌ মঞ্জুর করিলেন 

না, তখন তিনি রুশুমের টাকা কেন ফেরত পাইবেন না? 

অন্ততঃ তাহার শতকরা সামান্য কিছু কাটিয়া লইয়া বাকী 

টাক! তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত্ত। তাহার উকিলগণ 

বলিলেন যে রুণশুমের টাকা ফেরত দেওয়া হাইকোর্টের 

প্রথা নহে। তিনি বলিলেন, টাকা ফেরতের প্রার্থনা করিয়। 

অন্ততঃ একখাঁনা দরখাস্ত করিয়া দেখা হউক, যেহেতু এই টাঁকা 

ফিরাইয়া না পাইলে তাহাকে পথের ভিথারী হইতে হইবে। 

তাহার গীড়াপীড়ি সত্বেও কোন উকিল এরূপ দরখাস্ত করিতে 

সম্মত হইলেন না। তাঁহার! বলিলেন যে দেওয়ানী কার্ধা-বিধি 

আইনের কোথাঁও এক্সপ দরখান্ত করা যাইতে পারে বলিয়া 

লেখা নাই। | 

তখন তিনি হিন্দু-ল-অভিজ্ঞ এক বড উকিলের নিকট 
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তাহার কি কর! উচিত তংদন্বদ্ধে ওপিনিয়ন লইলেন। উকিল 

মহ।শয় একথানি প্রান শাস্তব-গ্রন্থ হইতে “মার্গহস্তং বনং 
ব্রজেং। এই 108৮ বাহির করিয়া! তাহাকে দেখাইয়া বানগ্রস্থের 

বাবস্থা দিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা তাহার মনঃপুত হইল না। 
তখন অগত্য। বৃদ্ধ স্বয়ং এ মর্খে একথানি দরখাস্ত লিখিয়! লইয়। 

গিয়া এজলাসের মধ্যে বেঞ্ক্লার্কের হাতে দিলেন। বেঞ্চক্লার্ক 

মহাশয় দরখান্তথানি পড়িয়া তহাঁকে বলিলেন, “আপনার উকল 

কোথায়?” তিনি বলিলেন, “উকিল মহাশয় এই দরখান্ত হাতে 

করিয। দাখিল করিতে রাজী নহেন।” বেঞ্ককার্ক একটু হাসিয়! 
দরখাস্তখানি ফিরাইয়া দ্রিলেন। বৃদ্ধ নাছোড়বান্দা হইয়। দরখাস্ত 

দাখিল করিবার জন্য পীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন । তখন এক্সলা- 
সের মধ্যে গোলযোগের আশঙ্কা দেখিয়! বেঞ্চক্লার্ক আরদালীদিগকে 

ইঙ্জিত করিলেন। তাহার! বৃদ্ধকে ঘর হইতে বাহির করিয়। দিল। 
বৃদ্ধ বারাগ্ডায় আসিয়। “আমি দরখাস্ত দিব, আমি দরখাস্ত দিব! 

বলিয়। চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহার চারিদিকে লোঁক 

জমিয়৷ গেল। তখন গণ্ডগোল দ্েখিয়। সাঙ্জেন্ট আসিয়া! তাহাকে 

অর্ধচন্দ্রের সম্র্ধন। সহকারে নীচে নামাইয়া দিল। সেই দিন 
হইতে বৃদ্ধের হাইকোর্টে প্রবেশ বন্ধ হইল। 

তদবধি তিনি প্রত্যহ সেই দরখাস্তখানি পকেটে করিয়। 
হাইকোর্টে আসিতেন এবং গেটের কাছে পথে দাড়াইয় 
উর্ধদিকে চাহিয়৷ অস্ফুটম্বরে বিড়বিড় করিয়া কি বকি- 
তেন। অনেকে বলিত, তাহার . মাথার কিঞ্চিৎ গোলযোগ 

হইয়াছিল। আমি কিন্তু তাহার সহিত, কথা কহিয়া তাহা 

বুঝিলাম না। তিনি উপরের আদালতে নিত্য তীহার 
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বাঁচনিক দরথান্ত পেশ করিতেন মাত্র । পূর্ব-অভ্যাসমত তিনি 
প্রত্যহ আদালতে আসিতেন। তিনি বলিলেন থে ইহাতে 
তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য ও চিত্তের প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায়। আদ্া- 
লতের বিশুদ্ধবাঘ্ধু মনের ও দেহের বিশেষ পুট্টিকর। ইহাতে 

অগ্নিমান্দ্য দূর হইয়া যায়। অনেক মাম্লাবাঙ্গ লোকের নিত] 
কাছারী না আমিলে ভাত হজম হয় না। এই কারণে দেশের 

লোকের আদালতে গতিবিধির সঙ্গে সঙ্গে জঠরানল৪ উত্ত- 
রোত্বর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

ভারতবানীর যে আদালতে যাতায়াত ক্রমশঃই বাড়িয়। 
যাইতেছে, তাহা সকলেই জানে। ওরিক কারণ ব্যতীত ইহার 
আরও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। রেস-কোঁসে” ঘোড়।র 
খেলায় এত লোক-সমাগম হয় কেন? তুলার খেলায়, আফিমের 

খেণায় এত অধিক লোক হইত কেন? জুঘ্াখেলার যে একট! 

উন্মাদনা--একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে, একথ। কেহই অস্বীকার 
করিতে পারে ন।। তাই জুঘাড়ীগণ পুনঃপুনঃ জরিমান। দিরাও 
এ খেল। হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। এ দেশের মামৃলা- 

মৌকদ্দমার মধ্যে যে এরূপ একট! উন্মাদন1--এরূপ একটা আকর্ষণ 
আছে, তাহা! কোন কোন উচ্চশ্রেণীর ইংরাঁজ লেখকও স্বীকার 
করেন।* আশার কুহকে জুয়াড়ীর সর্বনাশ হয়। ধর্মীধিকরণও 
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এই আশা-কুহকিনীর লীলাভূমি । সে বাদী-প্রতিবাদীর কানে 

কানে বলিতে থাকে -- 

“তুমি মুনসেফ, কোর্টে মোকদ্দম হারিয়াছ বটে। তোমার 

মোকদ্বমায় জোর নাই, একথাও ঠিক। কিন্তু কোন্ 

মোকদ্মার ফল কোন্ আদালতে কি দীড়ায়,। কেহ 

বলিতে পারে না। হয়ত সবজজের আদালতে আপিল 

করিলে তুমি জয়লাভ করিতে পারিবে । এই সব্জজ. বিশেষ 
নজীরপ্রিয় ও ভালমান্নুষ। বড় উকিলের দ্বারা মামলা চালাইলে 

তোমার অপিলের খুব সম্ভবতঃ স্থবিধ! হইবে। কিন্তু এইরূপে 

প্রথম আপিলে তোমা'র জয়লাভ হইলেও অপরপক্ষ হাইকোর্টে 

আপিল করিতে চেষ্টা করিবে। হয় ত সেখানে তাহার 

আপিল ল পয়েন্টের অভাবে মঞ্জুরই হইবে না। আর যদি 
সেখানে তাহার আপিল দায়ের হয় ও মণ্ুর হয়, তাহ! 

হইলে তুমি যদি তদ্বির করিয়া তোমাঁর মোঁকদ্বমা জঙ্টিস্ মেরি- 
ম্যানের বেঞ্চে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমারই জয্- 
লাভের সম্ভাবনা । কারণ মেরিম্যান সাহেব বিশেষ অবিচার 

না! দেখিলে লবজজের রায়ই বাঁহাল রাখিয়া থাকেন। আর 

যদিই তোমার তদ্ধির ও অদৃষ্টের দোষে হাইকোর্টে তোমার পাক 
সপ পাহারা হর চার তার ডি হরর 

110168100. 10. 10001 ৪ & 09169060778 1986810, 901) 1877 
61)9 62710000818 01137161517 10018, 1780 00 09 ৮10 1,400,000 
81168 )11) 1901 0109 60৮2] 10010019910 98108 9৪ 2১200,000. 
[০৮ 810 6098৫ 12799  ?8008 099 6০ 11610910681 19091510% 
91100072681)01% 11) (19 51)21)9 01 1901167 %0 01198100988 01 
[10060070100 06 09001271988 819 10019108091 -001)) 
086 005 080 0008 00৮ 0001806011)819008 7৮0৩ 19301096100 ০1 
& 08179 10 10101) ০7029 17301098 60 ভা10,,--]007য৪ 12 
76 44869/50 4225560) 2) 1914. 



আইন ও আদালত। ৩৫ 

থুঁটি কীচিয়া যায়, তাঁহ! হইলে হয় ত [০1781 অর্থাৎ্থ কেঁচে 
গওুষ, আর না হয় ফুলবেঞ্চ। আর যদি তোমার সেখানে একে- 
বারে হারই হয়, তাহা হইলে প্রিভি কাউন্দিলে তোমার জীত 

কেহ আটকাইতে পারিবে না। সেখানে ইংলিস ল'র অধিক 
খাতির । ইংলিস ল ধরিয়! সুক্ম বিচার হইলে তোমার মোক- 
দমার মার নাই। আর গ্রিভি কাউন্সিলে আজকাল হাইকোর্টের 
অনেক রায় উল্টাইয়া যায়।” 

সত্যযুগে মহষি বাল্সিকীর কণ্ঠে সরন্বতী ভর করিয়াছিলেন। 

কলিকালে বাগ্দেবী আশা-কুহকিনীবূপে ব্যবহাঁরজীবদিগের কণ্ঠে 
ভর করিয়া বসিয়াছেন। কোন মকেলেরই তাহাদের বাক্যজাঁল 

ছি'ড়িয়া পলায়ন করিবার সাধ্য নাই। 
ঈশ্বর যে সকল আইন করিয়াছেন তাহ। নাকি স্বর্গে ও 

নরকে চলিয়া থাকে,-তাহা ইহলোঁকে চলিবার যোগ্য নয়। 

শুনিয়াছি, ঈশ্বরের আইন পালন ন! করিলে অধর্শ হয় ও তাহাঁতে 
পরলোকে দুঃখ পাইতে হয়। কিন্তু এখানকার আদালতের আইন 

অমান্ত করিলে হাতেহাতে কারাদণ্ড। আমার মনে হয়, ঈশ্বরের 
ক্রমোন্নতি (চ৮০15107) বন্ধ হইয়! যাওয়ায় তাহার কৃত আইন- 
গুলির পরিবর্তন বন্ধ হইয়া গিয়াছে । স্ততরাং তাহাদের 

জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে । কিন্তু মচ্ষ্যকত আইন এই 
দোষে দূষিত হয় নাই । তাহা নিত্য পরিবর্তনশীল এবং তাহার 
গায়ে ক্রমোন্নতির ষ্ট্যাম্প মারা আছে। পূর্বে জাল করার অপ- 

রাধে নন্দকুমীরের ফাসি হইয়াছিল। এখন সে অপরাধে সে 

দণ্ড হয় না। মানুষের আইন নিত্য বদলাইয়া যাইতেছে। 

আর, এই আইন ধরিয়! বিচার করিবার লোকও অসংখ্য। 
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ইহারা স্ব স্ব রুচি ও প্রকৃতিন্েদে একই আইনের ভিন্ন ভিন্ন [7/01- 

[)16121107 বা ব্যাথ্য। করিয়া থাকেন । কেহ বা বেগুণ চোরের 

ছয় মাসের কারাদগ্ডের ব্যবস্থা করেন; আবার কেহ বা হত্যা" 

কারীকে বিশ্বামযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল না বলিয়া বেকন্ুর 

খালাস দেন। বর্ণ-বৈচিত্র্যে ষেব্ধপ স্বভাবের সৌন্দধ্য বাড়িয়া 

যায়, এই বিচার-বৈচিত্র্যে সেইরূপ মন্ু্যকৃত আইনের মহিম। 

ও গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং স্বনাম-ধন্ত ব্যবহারজীবগণ এ কার্যের 

সহায় ও নিমিত্ব-স্বব্ূপ হইয়| ধন্য হইয়া! থাকেন। সাঁমান্ত মোক্তার 

যেখানে আসামীকে খালাস করিতে অসমর্থ, বড় আদালতের 

বড় উকিল হয় ত সেই মোকদ্দম। একেবারে উড়াইয়! দিয় 

ফরিয়াদীকে উল্টে ২১১ ধারার ফিড়কী কলে ফেলিতে সক্ষম 
হইবেন। 

এবন্িধ অঘটন-ঘটন-পটায়ান্ ব্যবহারজীবদিগের নিশ্চয়ই 
ঈশ্বরাংশে জন্ম। ইহারা সভাদেশের. আইন-আদালতের অত্যা- 
বশ্যকীয় অঙ্গবিশেষ। পূর্রকালের মগের মুলুকে ইহাদিগের 
আস্তত্ব ছিল ন। বলিয়া “মগের মুন্ধুক* অবিচারের প্রতিশব্দ 
হইয়াছিল। এক্ষণকাঁর মগদিগের অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। তাহাদের 

দেশে এখন সভ্যতার আইন-আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
এবং নজীরের গ্রন্থ পর্বতাঁকারে সজ্জিত হইয়াছে । অনেক 
নৃতন ব্যবহারজীব নৃতন গোচারণ ক্ষেত্রের অন্বেষণে অধুন! রেঙ্ুনা- 
ভিমুখে গমন করিতেছেন। মগের মুন্তুকে.আহিনের প্যাচ কমিতে 
পাঁরিলে তাহাদিগের নসীব খুলিয়া যাইতে পারে। যেহেতু, হাল 
আইনের দায়ভাগ অন্সারে আইন-ব্যবমাম়ীগণই বাদী-প্রতিবাদীর 
সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী । গল্প শুনিয়াছি, ছুই জমীদার 
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সরিকের মধ্যে মালিকান্ স্বত্ব লইয়। তুমুল মাম্ল। বাধিয়াছিল। 
একপক্ষে বারিষ্টার ইভান্স সাহেব ও অপরপক্ষে এড ভোকেট্ 
জেনারেল্ পল্ সাহেব নিধুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারের সময় 
হাঁকিম জানিতে চাহিলেন, বিবাদীম্ম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে? 

ইভান্স, লােব একটু হাপিয়। উত্তর করিলেন, “হুজুর ! যদি এই 

মোকদ্দমা৷ কিছুকাল চলে, তাহা হইলে পল্ সাহেব ও ঠা 
ইহার উত্তরাধিকারী |” 

ব্যবহারজীবগণ ধশ্মীধিকরণের ্তস্তশ্বরূপ হইলেও কর্তৃপক্ষ- 
দ্িগের কেহ কেহ ইহাদিগক্ষে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। 
তাহার অনুমান করেন যে, দেশীয় বহুতর ব্যবহারজীবের মধ্যে 

ত্রোহীভাব প্রচ্ছন্নভাঁবে লুকায়িত অছে। এটি তাহাদের বড়ই 
ভুল। মাইন আদালতের কৃপায় দেশের সকল অর্থ উক্কিল- 

বারিই্টারদিগের জালে আপিয়! পড়িতেছে। স্থতরাং তাহারা কায়- 

মনোবাক্যে আইন আদালতের স্থায়িত্ব কামন। না করিয়া পারেন 

না। পশারহীন নূতন আইন-ব্যবপায়ী যখন নাম কিনিবার জন্ত 
প্রথম গ্রথম "স্বদেশী মোকদ্দমা করিতে থাকেন। তখন সরকারের 

উপর তাহার অধিক ভক্তি ন! থাকিতে পারে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষমী 

প্রন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার বিশেষ অর্থাগম হইতে থাকে, 
তখন নিশ্চয়ই তাঁহার আত্যন্তরিক পরিবর্তন ঘটে । আদালতের 

মধ্যে নিহ্য এগারটা হইতে পাঁচট। পর্যন্ত “% ০৪1107007৮8) 

[.07” প্রভৃতি ভক্তিউদ্রেককারী বাক্যের আবৃত্তি করিবার 

সঙ্গে সঙ্গে, সরকারী সিক্ক! টাকা, নোট ও কোম্পানির কাগজের 
প্রতি মাস্তি জন্মাইতে থাকে এবং এই আসক্তি ক্রমে আধেয় 

হইতে আধারে গিয়া বর্তে। কৃতী ব্যবহারজীবগণের পক্ষে 
৪ 

রপ্ত 
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স্বদেশ' হচ্ছে রাজভক্তির প্রথম সোপান। ইহারা বিলক্ষণ 
বুঝেন যে) যতদিন আইনের রাজত্ব থাকিবে, ততদিন সমাজের 

উপর তাহাদের রাজত্ব অক্ষুঞ্ণ থাঁকিবে--ততদিন “উকিল রাজ” 

অটল থাকিবে। স্ৃৃতরাং ব্যবহারজীবগণ কিছুতেই রাঁজদ্রোহী 

হইতে পারেন না। তবে তাহার! বৈধ পথে কর্তৃপক্ষদিগের সঙ্গে 
মধ্যে মধ্যে যে রাজনৈতিক কলহ করেন, তাহ পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর 
কলহের অনুরূপ। মানভঞ্জনেই তাহার অন্ত হয়। 

পাপী পিসি 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্টিকি 

গুরু ও গেরুয়া | 

রক্ত বন্ধের প্রতি সারমেয় জাতির বিশেষ ভক্তি দে্গিতে 

পাওয়। ধায়। কেহ লাল কাপড় পরিয়। বাহির হইলে পথের 

কুকুরগুলি তাহার পিছু পিছু আপিতে থাকে। গৈরিক বস্ত্ে 
উপর আমাদিগেরও এইরূপ একট! অমানুষিক ভক্তি দৃষ্ট হয়। 

কোন ভম্মমাঁথ। গৈরিকবারী ব্যক্তি লোকালয়ের নিকটে আনিয়। 
আনন গাড়ি বপিলে, আমর! দলে দলে তাহার নিকটে উপস্থিত 

হইয়া, তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, তাহাকে “বাবাজী” 
“গুরুদেব” ও “গুরুজী মহারাজ” সম্বোধন করিয়া কতার্থ হুই। 
আমরা একপ্রকার গেকুয়ার কুকুর | 

গেক্ুয়াধরী বাবাজী নিশ্চয়ই একজন ত্যাগী মহাপুরুষ। 

পারের কোন ভোগ্যবস্ততে তাহার আসক্তি থাকিতে পারে 

ন।। আমর! যে তাহার মুখে নানাবিধ ভোক্ষ্য, ভোজা। লেহয, পেয় 

তুলিয়! দেই, দেট। কেবল আমাদের নিজের পুণ্য ও পরিতৃপ্তির 
জন্য,-মহাপুরুষ তাহ! মলমৃত্রবূপে নিজ কলেবর হইতে নিশ্চয়ই 
বাহির করিয়! দেন। গোয়াল! যেরূপ বুদ্ধিকৌশলে ফুক। দিয়া 
গরুর ছুধ বাহির করিয়| লয়, আমরা তদ্রপ এই গেকুয়।-পর এ'ড়ে 

গরুর মন্তকের মধ্যে গঞ্জিকাধূমের ফু'ক। দিয়া টানিয়! হুহিয়! তত্ব- 
জ্ঞ।নরূপুপ্ধ বাহির করিয়া! লই। সুরা ইতর সাধারণের নিকট 
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নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য হইতে পারে । কিন্তু ত্রিগুণরহিতের পথে 
বিচরণকারী এই নকল মহাপুরুষের নিকট তাহা বিশুদ্ধ কারণবাবি, 

তদ্বাতিরেকে কোন কার্ধ্যই নিষ্পন্ন হইবে ন1। ইহাঁদিগের ভাগ্ডারে 
আমর! যে অর্থদান করি, তাহাতে একদিকে আমাদের “কদ- 

থের' যেমন মদগতি হয়, অপরদিকে তদ্বার। অনেক মঠ নির্মিত 

হইয়! তন্মধ্যে বহুতর গৈরিকধারী নিষ্ষাম কর্্মবীর নিখরচ!য় জগ- 
তের হিত্তচিন্ত|য় হাই তুলিয়! হেলায় কাঁলাতিপাত করিবার 
সুযোগ পান। 

আমার পিভামহের মুখে গল্প শুনিয়াছিলাম, আমাদের পাড়ায় 
নরহুরি চক্রবন্তী নামে এক ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। তিনি 

সহোদরের সঙ্গে আধ কাঁঠ। জমী লহয়া দীর্ঘকাল মাম্ল। চালাইয় 

সর্বস্বন্ত হইয়ছিলেন। তৎপরেই তাহার স্ত্রীবিয়োগের সঙ্গে 

সঙ্গে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। তিনি বুঝিলেন, ধন জন যৌবন 
নিতান্তই অনিত্য, সংসারের তুল্য বন্ধন নাই, মানুষ বিষয়- 
মদে মন্ত হই! পরমার্থতত্ব ভুলিয়| যায়, নিবৃত্তিই হিন্দুর পক্ষে 
শাস্্রাহমোদিত গ্রকষ্ট পথ। তাহার প্র।ণে বৈরাগ্যের আগুন 

ধু ধু করিয়। জ্বলিয়! উঠিল। আর তাহাকে আটকাইয়া রাখে 
কে? তিনি একটি ছালার মধ্যে আবশ্যকমত তৈজস-পত্রাদি 

সংগ্রহ করিজেন। কামারশাল হইতে একটি ভ্রিশুল গড়াইয়। আনি- 
লেন এবং গেরিমাটিতে কাপড় ছোপাইলেন | তৎপরে একদিন 

নিশীথ সময়ে তাহার ভগ্ন কুটারাভ্যন্তরে নিত্রিত পশ্চমবর্ষীয় শিশুর 
মায়। কাটাইয়া দ্বিতীয় সিদ্ধার্থের ন্যায় গৃহ হইতে নিঙ্ষাস্ত হই- 
লেন। 

প্রায় বিশ বৎসর যাঁবৎ কেহ-তীাহার কোন মংবাদ পাইল 



গুরু ও গেরুয়।। ৪১ 
পোপ বা পা 

না। পরে শুন! গেল, তিনি ৬কাশীধাঁমে এক প্রকাণ্ড আশ্রম 

খুলিয়। অচ্যুতানন্দ স্বামী নামে সগৌরবে বিরাজ করিতেছেন। 

অনেক পুণ্য ও যশোলিপ্দ, রাজা মহারাজা এই আশ্রমে নাঁকি 
প্রভূত অর্থ দান করিতেন। অচ্চ্যতানন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত 
হইলে তাহার বযঃপ্রাপ্ত পুত্র পিতৃ-আদেশে আশ্রমে উপস্থিত 

হইয়াছিল এবং তাহার পিতৃদেবের কলেবর রক্ষার পর বিশ হাজার 

টাকাঁর পিতৃধনের মালিক হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া! থিয়ে- 
টারের দল করিয়াছিল শুন] যায় যে সেবাদাসী রাত্রে শ্বামীজীর 

পদ্দসেবা করিয়! ধন্য| হইত, তাহার গর্ভজাত এক কন্তা। স্বামীজী- 
দত্ত অর্থে সোনাগাছীতে ব্যবসাপত্তন করিয়া তাহার উপন্বত্ব 

হইতে তিনথানি অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া মাঁলিকান-ুত্রে 
অদ্যাবধি তাঁহ! ভোগদখল করিয়া আমিতেছে। 

পূর্ব হইতেই গৈরিকের উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। 
এক্ষণে ঠাকুরদাদার মুখে এই গল্প শুনিয়৷ আমার সেই ভক্তি চতু- 
গুণ বাড়িয়া! গেল। মনে মনে বলিলাম, ধন্য গৈরিক ! তুমিই 
মানবের ইহ-পরকাঁলের একমাত্র সম্বল। আমি সেইদিন অবধি 

সন্ন্যাসী অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। গৈরিকধারী দেখি- 

লেই মনে করিতাঁম তাঁহার ভিতরে নিশ্চয়ই প্রক্কৃত বস্তু আছে; 

এবং এই বিশ্বাসে চিট গুড়ে মাছির মত তাহার সঙ্গে লাগিয়। 
থাকিতাম। এইক্ধপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। পুণ্যবানের ভাগ্যে 

বাঁঞ্ছিত বস্তু মিলিতে অধিক বিলম্ব হয় না। পূর্বজন্মাঙ্দিত পুণা- 

ফলে আমারও অল্পদিনের মধ্যে উপযুক্ত গুরুজী মিলিল। তিনি 
আমাকে চেল! করিয়া লইতে রাজী হইলেন। স্থতরাং শীত্রই 
একদিন গুরুজনদিগ্কে আষ্ট্রস্তা প্রদর্শন করিয়া গুরুজীর সঙ্গে 
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তাসিয়। পড়িলাম | গুরুশিষ্যে নানাতীর্থ পধ্যটন করিতে লাগি- 

লাম। 

৬কাশীধামে পূর্ববঙ্গের এক ন্ঘদেশী' যুবকের সঙ্গে আমার 

পরিচয় হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, 

“মৃহাশয়। আপনি ভালই করিয়াছেন। গৈরিকধারী না 

হইলে যুবকের| দেশের কাজ করিতে পারিবে না। গেকুয়া 

ব্যতিরেকে এ পত্তিত দ্রেশের উদ্ধার হইবে না । আনন্দমমঠের 

সন্তান সম্প্রদায় এই কারণে গৈবিক ধারণ করিয়াছিল ।” 

আমি বলিলাম, 

“আপনি যাহ। বলিলেন তাঁহ। আংশিকভাবে সত্য। তখন 

কেবল গৈরিকেই কাজ হইত। এখন কিন্তু গৈরিকের সঙ্গে 

কিঞ্চিৎ গর্িক। যোগ করিতে হইবে | বড়ই দুঃখের বিষয় যে, 

এদেশের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রিগকে গৈরিকধারণ ও গঞ্জিকা- 
সেবনের উপকারীত। সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় না। একারণে 

তাহার! বিদ্যাশিক্ষার্থে বিদেশে গমন করিয়া হ্যাট, কোট্ ধারণ 

ও পিগাবেট্ সেবন করিয়। অত্যন্ত উন্মার্গগামী হইতেছে | বিলা- 
তের কর্তৃপক্ষদ্িগের ভ্রকুটাতেও তাহারা বাগ মানিতেছে না। 

এই সকল বহিমুখী ধর্শত্রষ্ট যুবকবৃন্দ যতদিন না দেশে ফিরিয়া 
গেরুয়া ও গঞ্জিকার ম্মরণাগত হইতেছে, ততদিন তাহাদের 
দ্বারা দেশের কিছুই কাজ হইবে না। তাহারা অন্ততঃ গেরু- 

যার কোটি প্যান্ট, ও গরপ্ধিকার বিড়ি ব্যবহার করিলেও অনেকটা 
স্বধন্ধপালন করিতে সক্ষম হইবে। বড়ই স্থুখের বিষয়, এ দেশের 

বিদ্যালয়গুলিতে ধন্মমূলক শিক্ষা দিবার কথ? চলিতেছে ।” 
যুবকটি আমার.কথার যৌক্কিকৃত। উপলব্ধি করিয়। শত শত 
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ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং আমাকে এ সম্বন্ধে একখানি 

পুস্তিক| প্রণয়ন করিতে অঙন্রোধ করিয়! বিদায় হইলেন। 

একদিন গ্ররুদেবের সঙ্গে আমার ধর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে কিছু 

কখাবান্ত। হইমাছিন । তিনি মৃপ্রস্তরনিশ্মিত পুত্তলিকা! পুজার 

ঘোর বিরোধী ছিলেন; বলিলেন, “পাখর পৃূজনে হরি মিলে ত 

মে পূজে পাহাড়।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তবে কোন্ 

দেবতার পুজা করিতে আঁজ্ঞা করেন?” | 
তিনি বলিলেন, “রজতরূপী দেবতার পূজা কর। শাস্তে শঙ্করকে 

'রঞজজতগিরিনিভং, বলেছে। অতএব রজতগিরির ধ্যান করিলেই 
দেবাদিদ্েবের ধ্যান করা হবে। কলৌ টার্দি! কলৌ টাদ্দি! 
কলিকালে এই দেবতার প্রতি ভক্তি থাকিলেই জীবের মুক্তি হবে”। 

আমি পরে অবগত হইয়াছিলাম, তিনি এই দেবতার একাগ্র 
সাধন। করিয়। অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । এই সিদ্ধিবলে 
গুরুদেব এক ধাতকে অন্য মহার্ঘ ধাতৃবিশেষে পরিণত করিতে 

পারিতেন এবং তজ্জন্ত আবশ্যক হইলে ইচ্ছামাত্র সুক্্মদেহ 

পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে লোক-লোচনের অন্তরালে অদৃশ্য 
করিতে পারিতেন। আম নিজে তাহার এই ক্ষমত। প্রত্যক্ষ 

কারয়াছি। 

এক সময়ে আমর! গুরুশিষ্যে পশ্চিমাঞ্চলের কোন দেহাতে 
এক ধনী জমীদাঁরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। গৃহস্বামী 

অত্যন্ত ভ্তিসহকারে গুরুদেবকে ধরিয়৷ বলিল, তাহার ঘরে কিছু 

তামা আছে, তাহাঁকে সোণা করিয়া দিতে হইবে। স্বয়ং 
ভগবানই ভক্তাধীন। গুকর্দেবও ভক্তের পাড়াপীড়িতে অগত্যা 
যথামস্তব গোপনভাঁবে একার্ধ্য করিতে ম্বীকৃত হইলেন। 
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অষ্টাহব্যাপী আয়োজনের পর এক নিভৃত উদ্যানমধ্যে একটি 
বিরাট যজ্জ আরব হইল। প্রজ্জলিত হোমকুণ্ডের মধ্যে মৃত্প্রলেপ- 

ুক্ত মৃৎগাত্রে দশ সের পরিমিত তাম্রথণ্ড যথাসংস্কারে সংরক্ষিত 
হইল। প্রত্যহ অষ্টগ্রহরব্যাপী পূজা, পাঠ, হোম এবং মধ্যে মধ্যে 
ঘণ্ট।নাড়। চলিতে লাগিল। কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হইল না। 
প্রাতে, মধ্যান্নে ও সায়ান্নে উনগঞ্চাশ প্রকার উতদ্তিদরসের প্রক্ষেপ 

বা 'ফুট' দেওয়। হইতে লাগিল। তৃতীয় রাত্রের তৃতীয় প্রহরে 
দেখ। গেন, তাম্র হেমবর্ণ ধারণ করিয়াছে । গুরুদেব অনুমান 

করিয়া বলিলেনঃ “চব্বিশ টাক। দরের সোণ। দাঁড়াইয়াছে |” গৃহ- 

স্বামীর আর আনন্দের পীম| রহিল ন| | পূর্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী 
তৎক্ষণাৎ গুরুজীর পাদপন্মে পঞ্চসহম্র মুদ্রার দক্ষিণান্ত কর! 

হইল। 

তিন দিন তিন রান্র কেহ উৎকগঠায় নিদ্রা যাইতে পারে নাই। 
অতএব গুরুদেবের অন্ুমতিক্রমে গৃহন্বমী ও তাহাঁর বিশ্বস্ত 

তত) একটু শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের নাক 

ডাকিতে আরম্ত করিল। গুরুদেব স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষ, তাহার 

নিদ্রা ও জাগরণ উভয়ই সমান। তিনি আমাকে বলিলেন যে, 

প্রভাতে তাহার এই নিদ্যার কথ! গ্রামে রাষ্ট হইয়৷ পড়িবে এবং 
তাহা হইলে আমাদিগকে কেহই আর এস্থান পরিত্যাগ করিয়। 

যাইতে দিবে না। ক্রমে এ সংবাদ সরকার বাহাদুরের কানে 

পৌছিলে তাহারা তাহাদ্বার। রাজ্যের সমস্ত তাকে স্বর্ণ 
করাইয়া লইবেন । তখন সৌণার দর.আঁর মাটির দূর এক হইয়া 
যাইবে। অতএব আর আমাদের এখানে, তিলার্ঘকাল থাঁকা 
কর্তব্য নহে। সুতরাং রাত্র প্রভাতের পূর্বেই আমরা অঙ্ধর্ণান 
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হইলাম। পাছে সরকার সন্ধান পান, এই আশঙ্কায় আমাদিগকে 
কয়েক মান নামান্তর পরিগ্রহ করিয়! বিরাটরাজ্যে পাগুবদিগের 

ম্যার একটু সতর্কভাবে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। 
এই ঘটনার কিছুকাল পরে আর একস্থানে এক গৃহস্থের 

বাটিতে তাত হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিব।র জন্য আমর! সাদরে 

নিমন্ত্রিত হইলাম । সাবধান সত্বেও আমাদিগের আবির্ভাব-সংবাঁ? 

কোন গতিকে কোতোয়ালীতে গৌছিল। স্থতরাং অন্তিকাল- 

মধো দারোগ। সাহেব আসিয়া “পাও লাগি মহারাজ!” বলিয়। 

গুরুদেবের চরণবন্দন। করিলেন। দেখিল'ম, তিনি একজন বিশেষ 

ভক্ত ৪ জ্ঞানপিপান্থ ব্ক্তি। কৌতৃহলপরবশ হইয়া দারোগ! 

সাহেব আমাদের তৈঙ্গদপত্রাদি পুঙ্থান্গপুঙ্থরূপে পরিদর্শন করিতে 

লাগিলেন এবং প্রতোক বস্তব সপ্ধন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগি- 

লেন। আমি যে বাঙ্গালী তাহ! অবগত ভইয়। তিনি নিরতিশয় 

আনন্দ প্রকাশ করিলেন এনং বলিলেন, “বাঙ্গালীদের বড়ই এলেম্ 
আছে। তাহাদের উপর সরকারের বড়ই নেক নজর |” আমার 

তল্লির মধো এক টুকরা কাগজে জড়িত কিছু হরিতা ল-ভস্ম ছিল। 

দাবোগ। মাহেব তাহ! খুপিয়! দেখিয়া আম!কে জিজ্ঞান। করিলেন, 

“কি এ?” 

আমি বলিলাম, 

“এ একটি আশ্চর্য মহৌষধ, ইহাদ্ধারা অসংখ্য রোগ আরোগ্য 
করা যাইতে পারে 

দারোগা সাহেব বলিলেন, 

“তা'হোলে এ ষে খুব তেজী মসল! তার আর সন্দেহ 
নাই।” 
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স্বদেশী আন্দলনের কথা পাড়িয়া তিনি বলিলেন, 

*গুনেছি, বাঙ্গালীবাবুর। নাকি স্বদেশী করিতে করিতেই 

বোম! তৈয়ার করিতে শিখেছে । আপনাদের জন্তই আমাদের 
কাজ আর তলব. বাড়িয়া গিয়াছে ।” 

এই কথা বলিয়া দারোগ। সাহেব হরিতাল-তম্মের প্যাকেট টি 
হাতে করিয়া, লইলেন; বলিলেন, 

“আমি ইহ। লইম়া যাইব । আমার স্ত্রীর মৃচ্ছণগত রোগ 
আছে। হাকিমকে দ্যাঁখাই ব, যদি এই ওষধে উপকার হয়।” 

আমি তাহাকে একটু ভম্ম স্বতন্ত্র মোড়ক করিয়া দিতে 

চাহিলাম। তিনি বলিলেন, 

“ন।, মিছামিছি এখন আলাহিদা মোড়ক করিবার আবশ্যক 

নাই। হাকিমকে দ্যাখাইয়। যদ আবশ্যক না হয়, তা'হোলে 

সমন্ত মূসলাই ফিরাইয়। দিব ।” 
আমর আরও পাঁচ সাত দিন এখানে থাকিব শুনিয়। তিনি 

বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাহার লোক নিয়ত আমাদের 

কাছে থাকিয়া, নানাবিধ সদাঁল[প করিয়া! এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ- 

ভাবে সর্বদ। আমাদের খবরাখবর লইয়। আমাদিগকে আপ্যান্ধিত 

করিত। এ অবস্থায় গুরুজীকে অত্যন্ত অনিচ্ছায় স্থবর্ণ-গ্রস্ততের 

স্থবর্ণস্থযোগ পরিত্যাগ করিতে হইল। *শ্রেয়াংসি বহবে! বিস্বাঃ 
চার দিন পরে দারোগ। সাহেব পুন্রাঁগৃমন করিয়। ধন্যবাদের 

সহিত আমার মোড়ক ফিরাইয়। দিলেন। আমার বোধ হইল 

তন্মধ্স্থ হরিতাল-ভম্মের কিয়দংশ, অস্তহিত হইয়াছে। দারোগা 
নাহেব একদন রাজপুরুষ, অতএব নিশ্চমুই রাজনীতি-বিশারদ। 
তাহার তীস্ক রাজনৈতিক দৃষ্টি ক্ষতস্থানে মক্ষিকার মত সতত 
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০. লোপ পাপন শপপ্পসপসপ পা 

আমার উপর সংন্যস্ত থাকায়, তাহা গুরুদেবের ধাতু পরিবর্তক 

বিদ্যার ভেৰ মারিতে পারিল না। যাহাহউক, তিনি অতি 

সদাশয় লোক। তাহার অন্ুচরবর্গ যাত্রাকালে আমাদিগকে 

রেশন পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছিল ; এবং আমার বক্রদৃষ্টিতে এরূপ 

অনুভূতি হইল যেন তাহাদের মধ্য একজন ট্রেণ ছাড়িবাঁর সময় 
একখান! গাড়িতে তাড়াতাভি উঠিয়া পড়িল,_বুঝি সে (সহজে 

আমাদিগের মায়া কাটাইতে পারিল না । 

অতঃপর গ্রুজীর সঙ্গে যে যে স্থানে গিয়াছিলাম তাহার 

সর্বত্রই কোতোয়ালী দৃষ্টি আমার উপর ওতপ্রোতভাবে পরিলক্ষিত 
হইত। কিছুদিন পরে গুরুদেব একদিন আমাকে নিজ্জনে 
ডাকিয়া বলিলেন, “বাব! ! তুমি বাঙ্গালী । তোমার মত চেল 
সঙ্গে থাকিলে আমাকে ব্যবস! বন্ধ করিতে হবে। তুমি ঘরের 

ছেলে ঘরে ফিরিয়৷ যাঁও। আজ হোতে আমার বরে তুমি সকল 

বিদ্যায় পারদরশী হোলে” আমি বুঝিলাম, বাঙ্গালীর আর 
গেরুয়ার মজা নাই। সে তাহার জাতিগত স্বার্দেশিক পাপ 

গেরুয়ায় ঢাকিয়া যে তীর্থে তাহা ধৌত করিতে গমন করিবে, 
মেইখান হইতেই কলির কালভৈরব তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। 

অগত্যা আমি গেরুয়া সম্ঘদ্ধে বিশেষ বহুদর্শাীতা লাভ করিয়া 
দেশে ফিরিয়া আসিলাম । গৃহীর পক্ষে গেরিক নিষিদ্ধ । স্থৃতরাঁং 

আমাকে তাহ অনিচ্ছা সত্বেও পরিত্যাগ করিতে হইল । এজন্য 
আমার একজন বন্ধু আমাকে বিদ্ধপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 

আমি বুঝিলাম, তিনি গৈরিক ও গুরুবাদের ঘোর বিদ্বেষী 
একদিন তাহার সহিত এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হইয়া- 

ছিল। তিনি বলিলেন যে, এক লক্ষ ঠগরিকধারী সন্্যাসীর মধ্যে 
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একটিও খাটি লোঁক পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তিনি স্বীকার 

করেন যে, দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দের মত ছু'চারিজন গেরিকধারী 

ব্যক্তি দেশের মুখোঁজ্জল করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মতে, এই 

সকল মহাপুরুষ যদি গেরুয়া ধাঁরণ না! করিয়া এ কার্ধ্য করিতেন, 
তাহা হইলেই ভাল হ্ইত। কারণ, তাহা হইলে তাহাদের 

ৃষ্টান্তের দোহাই দিয়া ধন্ৰের বাজারে এত মেকি চল হইতে 
পাঁরিত না। বন্ধুবর দেখাইলেন যে, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্্ 
বিদ্যাসাগর, কেশবচন্ত্র সেন ও রামকৃষ্জ পরমহংসকে গেরিকের 

ভেক ধারণ করিতে হয় নাই। তাহার মতে দেশে যেব্প গৈরিকের 

বিরাট প্রতারণা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এখন আমাদের গৈরিক- 
ধারী দেখিব'মাত্র তাহাকে কুলার বাতা দিয়! বিদায় করা কর্তব্য । 
ইহাতে তুষ্ট গরুর সঙ্গে ছু'চারটি কপিল! গরুর নিগ্রহ হইবে সত্য; 
কিন্ত উপায় নাই। হাজার হাজার অপরাধীর সঙ্গে ছু'চারজন 

নিরপবাধীকেও দ্রগ্ড লইতে হয়। বন্ধুবর বলিলেন, “েরিকের 
বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদের সময় আমিয়াছে। এখন গেরুয়ার 

প্রতিকূলে 7২০০০) আবশ্যক। আর, গুরুবাদ হইতে গেরুয়! 
প্রশ্রত্র পাইয়। থাকে। গুরুর পায়ে মাথা নোয়াইয়া নোয়াইয়া 

ভারতবামীর মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা আর 

মাথা তুলিয়৷ মৌজা হইয়া চলিতে পারে না। অতএব গেরুয়ার 
নঙ্গে গুরুবাদকেও বিতাড়িত করিতে হইবে ।” 

পুণ্যভূমি ভারতের হিন্ুসন্ত/নেরঘুখে এই সকল বেল্সিক- 
তম্ত্রের কথা শুনিয়া আমার আকেল্ গুড়ুম হইল। মনে বুঝিয়া 
দেখিলাম, বন্ধুবরের এই সকল তর্কযুক্তি নিতান্তই অন্তঃসার- 
শূন্য। বুদ্ধিমান কর্তৃপক্ষগণ যে আমাদিগের জন্য শিশুপথোর 
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ব্যবস্থা করেন, তাহার কি কোন সঙ্গত কারণ নাই? টা 
আছে। 

গোপজাতি আশি বৎসরের কমে সাবালক হয় না। আমর! 

ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রাচীন জাতি। হাজার হাজার বৎসরেও 

আমাদের নাঁবালকত্ব ঘুচিল না। ভগবান ভারতবাঁনীকে ভুলক্রমে 
আজীবন অপগণ্ড শিশু করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহার দীক্ষাণ্ডর 

তাহাকে আমরণ হাতে ধরিয়া না চালাইলে, সে নিজের গন্তব্যপথে 
এক পাঁও চলিতে পারে না। গুরুদেব আসিয়া তাহার সহধর্মি- 

পীর কানে মন্ত্র ফুকিয়! না, দিলে তাহাঁর হাতের জলশুদ্ধ হইবে 

না। যে বাঁজারের বাঁরবনিতা, তাহারও একটি গুরু থাঁক। 

নিতান্ত আবশ্যক; নচেৎ অন্তিমে তাহার পাপ-সম্ভব সম্পত্তির 

মদগতি করিবে কে? স্কুল, কলেজ, ও অনাথ আশ্রমের দরিয়ায় 

এ যক্ষের ধন ডুবাইয়া দিলে কি হইবে? জল যেমন সমুদ্র হইতে 
মেঘরূপে উর্ধে উঠিয়! বৃষ্টিরপে পতিত হইয়। নদনদী দিয়া! পুনরায় 
সমুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করে, সেইরূপ বেওয়ারিস কামিনীর কাঞ্চন 
একবার গুরু মন্দির প্রদক্ষিণ করিয় গুরুর বংশধরদিগের মারফতে 

আবার ষথাকাঁলে কামিনীর খর্পরে ফিরিয়া! যায়। ইহাতে যেখান- 

কার জল সেইখানেই থাকে, মাঝে থেকে গুরুকুল উদ্ধার হয়। 
যাহার। শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাহাদিগেরও ত্বদেশী বা 

বিদেশী গুরুবিশেষের আবশ্যক হয়। তছ্বাতিরেকে কে তাহাদের 

নিমীলিত নেত্র জ্ানাঞজন শলাকার দ্বারা উন্মীলিত করিয়। 

দিবে? তাই ব্রাঙ্গনমাঁজেও সম্প্রতি ওরুবাঁদ চল হুইতে স্থ্রু 
করিয়াছে । 

ভারতবর্ষের মাটির গুণ আছে। গুরুবাদ, অবতারবাদ ও 

€ 



৫০ গোবর গণেশের গবেষণা । 
সিন 

পৌতলিকত! এদেশের মাটিতে আপনিই গজাইয়া৷ উঠে; সেজন্ত 
চাষ আঁবাদ করিতে হয় না। গুরুবাদ ও পৌত্তলিকতা৷ একই বস্তুর 

ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তরমাত্র। গুরু হচ্ছেন রক্ত-মাংস-মেধ-মজ্জাময় 

বিগ্রহবিশেষ। প্রন্তর-মৃত্তিকাময় বিগ্রহের ন্যায় এই রক্তমাংসময় 
বিগ্রহও ঠাকুরঘরের পিংহাসনে বসিবাঁর হক্দার হইতেছেন। 

দেশের ছোটবড়লোঁক যতদিন এই দেবতার পৃজা যোগাইবে, 
ততদিন ইনি জাগ্রত খাকিবেন। যে দেশে গৈরিক ধারণ করিলে 

সহজে রাজভোগ ও দেবসম্মান মিলে, সে দেশের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির 
পক্ষে গেরুয়৷ পরিয়! গুরুজী বনিবার আকাজ্া! অবশ্যই সঙ্গত। 

আমি দিবাচক্ষে দেখিতেছি,_-বাস্ুকীর ফণাঁর উপরে বন্থ- 
মতীর ন্যায় বিরাট হিন্দুসমাঁজ এই গুরুবাদের উপর ভর দিয়া 

শান্ত ও নিতান্ত নিশ্টেষ্টভাঁবে অবস্থান করিতেছে । যে দিন গুরু" 
বাদ থসিয়। যাইবে, সে দিন রাষ্ট্রব্াগী ভীষণ সামাজিক ভূকম্পন 
সংঘটিত হইবে এবং তাহাতে অনেক অভ্রভেদী প্রাচীন গ্রাসাদ- 
চূড়া ভূমিসাৎ হুইবে। গুরুবাদ আমাদের বিবেক ব্যক্তিত্বকে 
চাঁপিয়া রাখিয়াঁছে। . বিবেক ও ব্যক্তিত্বের সমবায়ে অহংজ্ঞানের 

উন্মেষ হয়। অহঙ্কারের তুল্য রিপু নাই। সুতরাং গুরুবাদ 
আমাদের স্বন্ধে চাঁপিয়। আমাদের শত্র নিপাত করিতেছে । এই 

গুরুবাদ অপসারিত হইলে আমাদের বিবেক ও ব্যক্তিত্ব আবার 
মাথা কাড়। দিবে এবং তখন হয় ত আমরা! অহংজ্ঞানে মত্ত 

হইয়৷ পাশ্চাত্যজাতির সঙ্গে সমস্বরে বলিয়া! উঠিব-- 
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210 1910090, 

কি সর্বনাশ | 1২6850 কি অন্রান্ত ? [২5950 কি সকলের 

এক? ব্যক্তিগত জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনার উপরে সমাজ চলিতে পারে 

না। সমাজকে চলিতে হইবে অন্ধের ন্যায় গুরুনির্দিষ্ট পথে। 

সকল শিয়ালের যেমন এক রা, সেইরূপ নকল গুরুই এক বাক্যে 

নিবৃতিমার্গ নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমরা যে নিবৃত্বিমার্গ- 

গামী প্রাচ্জাতি। ত্যাগ ও সংযম যে আমাদের জীবনের মূল- 
মন্ত্র। আমর! পুরুষাঙ্গুক্রমে প্রবৃত্তিকে নিয়স্থান এবং নিবৃত্তিকে 

উচ্চস্থান দিয়া আসিয়াছি। পিপাসাকে দমন কর, আকাজ্ষাকে 

যত কর, বিষয়ে নিরাসক্ত হও); তাহা হইলেই তুমি মোক্ষপদ 
লাভ করিবে । ইহাই হইল আমাদের প্রতি শাস্ত্রের উপদেশ। 
আমরা ভোগ্যবস্ত লাভে যেরূপ ব্যর্থকাম হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে 
এই উপদেশই আমাদের পক্ষে বিশেষ শাস্তনাপ্রদ। 

কেহ হয় ত বলিবেন, এই উপদেশ আমাদের পুরুষকারকে 

সম্ধচিত করে এবং উদ্যমকে পদে পদে দমিত করে। আমি 

বলি, পুরুষকার ও উদ্যমে আমাদের আবশ্যক কি? কুরু- 

ক্ষেত্রে শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছিলেন, ফলপ্রত্যাশ! রহিত হইন্না কর্ম 
করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র ত বহুদিন হইল ঘুচিয়া গিয়াছে 
এখন ফলপ্রত্যাশার জন্মের মত জঙ্গাঞ্লি দিয়! কর্মনাশায় 

অবগাহন করিলে ক্ষতিকি? কর্শের মধ্যে ত পঁচিশ টাকার 

চাকরী; তাহাতে মাত্র একবেলা পেট চলে। মুনিখধিগণ 

বাম়ুভক্ষণ করিয়। দিন কাটাইতেন। আমর সেই আধ্যখযিদিগের 
সন্তান হইয়া তাহা! কেন না পারিব? 
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সে দ্দিন রামহরি বস্থর বড় ছেলে বি, এল্, পাশ করিয়া 

ওলাউঠায় মার! পড়িল। আমরা সকলে তাহাকে বলিলাম, 

“তোমার আর ছুটি ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিও 
না। ইহার্দের আর উকিল হইয়৷ বড়লোক হইবার আবশ্যক 
নাই। ইহার! মূর্থ হইয়। বাঁচিয়া থাক। জীব দিয়াছেন যিনি, 
আহার দিবেন তিনি ।”” বস্থজা আমাদের উপদেশ শিরোধার্যয 

করিল। তাহার ছেলেদের বাঁচিয়া থাকাটা আগে দরকার, 
পরে আঁবশ্যক হইলে তাহার! বাযুভক্ষণ করিয়! দিন কাটাইতে 

পারিবে। পুরুষকার ও উদ্যম দেখাইতে গিয়া হোঁচট, খাইয়া 

পৈত্রিক প্রাণ হারাইবার আবশ্যক কি? 
আবার, এদেশের জলহাওয়া ও উষ্ণতা শ্বভাবতঃই দেহের 

ও মনের অবসাদ আনয়ন করে। গ্রীম্মকালে এদেশের লোকের 

পক্ষে ঘরের বাহির হুইয়! কাজকর্ম কর! অসস্ভব। আমাদের 
শিক্ষিত লোকের! মস্তিষ্কের অধিক চালন|। করিলে বনুমৃত্র 
রোগে আক্রান্ত হয়। আমার মনে হয়) ভারতবর্ষই বিশিষ্টভাবে 

নি্র্শভূমি। এ ভূমিতে কোন কাজে প1 বাড়াইতে গেলে প্রতি- 

নিয়ত নিবৃত্তি ও বিধি-নিষেধের হাঁচি টিকটিকি পড়িতে থাকে। 
এখানে দিবসের অষ্টমভাগে যে ব্যক্তি শাঁকান্সের দ্বারা দর্চোদর 
পৃরণ করিবে, সেই নর্বাপেক্গ! স্বখী। আমরা অনেকেই তাহ 
করিতে বাধ্য হই। স্থতরাং আমাদের চেয়ে স্থথী কে? 

ইহার উপর আঁমরা সম্পূর্ণ অখণী ও" অপ্রবাসী; আমাদের 
হ্বদেশ ব্যাঞ্চগুলি পটাপট, ফেল মারিতেছে; আমাদের বাজার 
ক্রেডিট, আদৌ নাই, হাত পাতিলে কেহ. একটি পয়সা ধার 
দেয় না। আমাদের মত অঞ্চণী আর কে আছে? আমরা 
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প্রবাস কাহাকে বলে জানি না। নিরীহ ভেকের মত আমর! 
প্রাচীন ভারতের গভীর জ্ঞানকৃপে পড়িয়া “কে কার কড়ি ধারে” 
বলিয়া চিরদিন গলাবাজী করিয়া! আসিতেছি। কুপ-মণ্ডকের 
মত অখণী ও অপ্রবাসী, স্থতরাং সখী আর কে আছে? তাই 

্রাহ্মণ সম্মিলনী আমাদের এই স্থখের কৃপ-মণ্ডকত্ব অক্ষুপন;রাখি- 
বার জন্য সমুন্র-যাত্রার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণ! করিয়াছেন। 

তবে সম্প্রতি দর্ধবিধি আমার্দের এই সুখে কিঞিৎ বাদ 
সাধথিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল, কতকগুলি 

বিজাতীয় জীব উদরের চেষ্টায় আমাদের এই কূপের মধ্যে আসিয়! 
পড়িয়াছে। স্থান সংকুলাঁন ন| হওয়ায় অধুনা আমাদের মধ্যে 

মুষ্টিমেয় ভেক এই কূপ হইতে ছটকে বাহির..হইয়া হাঁপ ছাঁড়ি- 

বাঁর আশাঁয় দক্ষিণাফফ্রিকা ও কানাডায় গিয়া! হাজির হইয়াছে। 
বাঁবাজীর1! এখন দেখিতেছেন যে, সেখানেও তাহাদের স্থানাভাব। 

এই নমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে এ সকল ভারতীয় মণ্ডককে 

পুন্রপি ভারতকৃপে প্রত্যাগমন করিতে হইবে এবং শীত খতৃতে 
ভেক্জাতির ন্যাঁয় তাহাদিগকে এইখানেই সমাধিস্থ হইতে হইবে। 
শুনিয়াছি, এই যোগের অবস্থায় ভেকগণ বায়ুভক্ষণ করিয়া 

দীর্ঘকাল গর্ভের মধ্যে বাঁস করিতে সক্ষম হয় এবং তখন তাহাদের 

ব্যাংখুঁচুনি করিলে ঝ! ঠ্যাং কটিয়া দিলেও সাড়া দেয় না। 
আমাদের জাতিগতভাবে এইন্ধণ মৃত্তিকার মধো 

ইলে কিছুতেই নির্বাণপ্রাপ্তি ঘটিবে 7" নিন হহলে ছু ॥| নির্বাণই যখন 
আমাদের চরম লক্ষ্য, তখন আমাদিগকে অবশ্যই গুরুদেবের চরণ- 
তরি চড়িয়া গেকুয়! লঙ্বল করিয়া নিবৃত্তির শোতে শনৈঃ শনৈঃ 
ভামিয়া যাইতে হব । পাশ্চাত্যজাতি প্রবৃত্তির বন়্াবিচ্যিত 
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অশ্বারোহণে নিষ্কোধিত অসিহস্তে বিশ্ব-দিথিজয় করিয়া বেড়াক্, 

আমরা সংস্কৃতভাষায় নাঁনালঙ্কারপূর্ণ শ্লোক রচন। করিয়! তাহা- 

দিগের তুরঙ্ম ও বীরবেশের বর্ণনা করিতে থাকিব। তাহাঁদের 
শৌর্ধযবীর্যা ও সুখৈশ্বর্্য দেখিয়া আমাদের ঈর্ষান্বিত হইবার কারণ 
নাঁই। প্রবৃত্তির প্রজ্জলিত শিখায় উড়িয়। পড়িয়া পুড়িয়। মরিবার 
জন্য পাশ্চাত্য পতঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে । আর দেহের মধ্যে হস্ত- 

পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া সংযম-সলিলে আজন্ম নিমজ্জিত থাকিবার 

জন্য প্রাচ্য কৃর্শের স্থটি হইয়াছে । 
কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি কি নিবৃত্তির হাত একেবারে এড়াইতে 

পারিয়াে? তবে তাহারা সিংহাসনের জন্য মৃত্যমুখে ঝাপাইয়া 

গড়ে কেন? প্রবৃত্তির অন্ুরণ করিতে গিয়া তাহার! চরম 

নিবৃত্তিকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়। ন্থুতরাং দেখা যাইতেছে, 

যে কেহ যে পথই অবলম্বন করুক ন| কেন, পরিণামে সকলকেই 
নিবৃত্তির পথে আসিয়। পড়িতে হয়। 

ঈশ্বরকূপায় জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমর! কিছু 
অধিক খুদ্ধি ধরিয়া থাঁকি। স্থতরাং আমরা অনর্থক প্রবৃত্তির 
ভিতর দিয়! ঘুরিয়া ফিরিয়া নিবৃতিতে যাইব কেন? আমর 

শু্/কিশাল দিয়া কটক যাইতে রাজী নহি। তাই যখন 
পাঠান উস্থুগলের। এদেশে আসিয়া প্রবৃত্তির গোলকধীধায় সাঁত 
শত বদর খুবি মরিতেছিল, আমরা সেই সময়ের মধ্য 
কপ্নি ও টুক্নি সাং রা! ইরিনাম করিতে করিতে সরা- 
মরি নিবৃত্তির পথ ধরিয়া বারে নির্বাণের কাছাকাছি 
আসিয়া পৌছিয়াছি। আর পোয়াটা কব মি আছে মাত্র। 
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অর্থ হচ্ছে আলার্দিনের আশ্চর্য্য গুদীপ। হাতে এই জিনিস 

যথেষ্ট থাকিলে তুমি যাঁহা চাহিবে তাহাই পাইবে। তুমি অর্থের 

অধিপতি হইয়া! গোরূর্থ হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে ডিঃ এল, 

উপাধি দিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিবে । ভোমার 

রচনায় ব্যাকরণীশুদ্ধিগুলি সাহিত্যিকদিগের নিকটে একালের 
আর্য-প্রয়োগ ব। আদর্শ লেখ। বলিয়! গৃহীত হইবে। তুমি অনডান্ 

হইলেও অর্থের মাহাত্ম্যে লোকে তোমাকে £৪7183 বা গ্রতিভার 

অবতার বলিয়া মানিয়া লইবে। লক্ষ্মীর অন্কম্পায় তোমার 

গৌরবের অবধি থাকিবে না। তোমার চতুপ্পার্শে অনেক গ্রহ- 
উপগ্রহ আসিয়! জুটিবে এবং তাহার! তোমাকে কেন্দ্র করিয়া এক 

নৃতন সৌর-জগতের স্থ্টি করিবে, আর তুমি তাহার মধাস্থলে 
মার্তগুরূপে বিরাজ করিতে থাকিবে । বিশ্ববিঘেষী চাটুকারগণ 

তোমাকে ঘিরিয়া তোমার সুরে স্থর মিলাইয়! সর্বদা তোমার 
চিত্তবিনোদন করিবে। তুমি হাই তুলিলে চারিদিক হইতে 

অনংখয তুড়ি পড়িয়া! যাইবে। তোমার ধূর্ভ আত্ীয়ন্বজন 

তোমাকে পদে পদে প্রতারিত করিতে থাকিবে, কারণ তাহা 

করিবার তাহাদের অধিকার আছে। ধড়িরাঞ্জ লোকে তোমার 

কৃতী পুন্বকে কাণ্তেন করিয়! তাহার বারা ভূয় হ্যাগুনোট কাটা" 

না চল এরি 
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ইবে এবং তোমার অবিদ্যার মন্দিরে মহাঁসমাঁরোহে বানরের 

বিবাঁহ ও ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইবে”_কাঁরণ, অর্থ থাকিলেই 
তাহা হয়, না থাকিলে নিজের বাপেরও শ্রাদ্ধ হয় না । 

বাশবাজীকরের! বাশ হাতে লইয়া দড়ির উপর দিয়া চলিবার 
সময় “হায় রে পয়সা ! হায় রে পয়সা!” বলিয় চীৎকার করিতে 

থাকে । দুনিয়ার সকল মানুষই বাজীকর ৷ সকলেই নিজ নিজ 

ফন্দীর উপর “হায় রে পয়সা! হাঁয় রে পয়সা!” করিয়! চলিয়াছে। 
আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, পৃথিবী নিজেও তাহাঁর কক্ষপথে 

“হার রে পয়স।! হায় রে পয়সা” করিয়। হূ্ষ্যের চতুর্দিকে ঘুরি- 
তেছে। জ্ঞোতিরবরদগণ এখনও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 

পারেন নাই। কারণ) অর্থের টাঁনই যে বিশ্বত্রক্মাত্ডের মাধ্যাকর্ষণ, 

তাহা তাহাদের এখনও বুঝিতে বাকী আছে। আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্র বন্থ প্রমাণ করিয়াছেন ধাতুরও জীবন আছে। তাহার 
গবেষণার দৌড় এই পর্য্যস্ত। আমার গবেষণায় স্থিরসিদ্ধাস্ত 

হইয়াছে যে, তা, রৌপ্য ও স্বর্ণের কেবল জীবনীশক্তি কেন, 

তাহাদের এমনি অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহার দ্বারা তাহার! বিশ্ব 

চরাচরকে সর্ধবদ] চকাপাক খাওয়াইতেছে। 
মৃহিয়-ন্তোত্রে ভগবানকে “ত্বমসি পয়সামর্ণবইব বল! হইয়া- 

ছিল। অদৃষ্টের ফেরে ভগবান্ এখন রাজ্যচ্যুত হইয়া দরিপ্রের 
কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পয়সা এখন তাহার সিংহাসন 

অধিকার করিয়াছে। সেকারণে অধুনা লোকমুখে পয়সা-অর্ণবেরই 
অপার মহিমা গীত হইয়া! থাকে । .এই অর্ণবের অতল জলে ডুব 
দিতে সকল সাধকেরই সাধ যাঁয়। অতএর বুঝিতে হইবে যে, অর্থই 
এই যুগে পরব্রক্ম। এই -ক্রক্ষবন্ত ব্যতিরেকে বিশ্বসংসারের 
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অস্তিত্ব থাকে না, সকলই নিরর্থক হইয়া যায়। ইনিই চক্রাকার 
চৈতন্তর্ূপে ক্যাস-বাক্সে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া সংসারকে চালাইয়া 

থাকেন। এই ত্রহ্ষপদার্থই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে স্থঠি, স্থিতি, 
প্রলয়ের কারণ স্বরূপ। জগতের আধুনিক ইতিহাস শতমুখে 

ইহারই এহেন মহিমা কীর্তন করিতেছে । সাধকদিগের হিতার্থে 

অর্থনীতিশাস্ত্রে ইহার উপাসনা-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জগতের 
যাবতীয় জীব ও জাতি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের দ্বারা 
এই ব্রহ্মবস্তর সাধন! করিয়৷ সিদ্ধি লাভের প্রয়াস করে । 

এইখানে কিঞ্চিৎ যোগশাস্ত্রেরে কথ। আসিয়া পড়িল। 

বিদ্যাসাগরী শাস্ে লিখিত আছে যে, না বলিয়া পরের দ্রব্য 

মইলে চুরি করা! হয়। কিন্তু, বলিয়া কহিয়া বলপুর্বক পরের 

দ্রব্য আত্মসাৎ করিলে যে কি কর! হয়, তাহ! উক্ত শাস্ত্রে লিখিত 

নাই। আমার মতে ইহাই কন্মযোৌগের পথ। এই পথের অন্ু- 

সরণ করিয়া! জগতের প্রধান প্রধান শক্তি বাঁ জাতি 'ম্যাঝ্সিম্* ও 

'নীজ-গাঁণ-এর সাহায্যে পররাজ্যকে শ্বরাজ্যে পরিণত করিয়া অক্ষয় 

কীত্তি ও চরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । যে যোগাযোগের দ্বার] 

পরস্বকে নিজন্বে পরিণত করিতে পার] যায়, তাহাই কর্মযোগ । কর্ধ- 

যোগের মূলে কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ থাকা আবশ্ক | পরার্থকে স্বার্থ 
এবং পরবাজ্যকে স্বরাজ্য জ্ঞান করিতে হইবে। এই অভেদজ্ঞান 

হইতেই পরার্থে অধিকার জন্মে এবং এই জ্ঞানযোগ হইতেই ক্রমে 

কশ্মযোগের স্থচনা হয়। খজুকুটিলভেদে কর্মযোগের নানাবিধ 
পথ আছে। কর্মী সাধকগণ নিজ নিজ মেধা ও বুদ্ধি-কৌশলে 

এই সকল পথ আবিষ্কার ব। পরিবার করিয়া লয়। বর্মসিদ্ধির 
উপরেই এই সকল পন্থার উৎকর্ষাপকর্ষ স্থিরীকৃত হয়। কোন 



৫৮ গোবর গণেশের গবেষণা । 
১৯০ পপ আগ এর ০০ পক আব পাপা জা পাপী পলশীশা শী? তি সিসি সপ সপ এশা পাপ পা এ 

কর্মযোগী নিশাযোগে পি'দ-কাঠির সাহায্যে পরগৃছে প্রবেশলাভ 
করিয়া নির্ধিস্বে কর্মপিদ্ধি বা কাজ হাসিল করিতে সক্ষম হইল। 
তাহার দেখাদেখি আর একজন সাধক এ পন্থার অনুসরণ করিয়! 

ধৃত হইয়! শ্রীঘরে গমন করিল। একজনের পক্ষে যাহা কর্ম- 

যোগ, অপরজনের অদৃষ্টে তাহ বিশুদ্ধ কর্্মতোগ। দেশের কর্- 
ক্ষেত্রেও দেখা যায়, একজন স্বদেশী কম্্ী সংবাদপত্রের সম্পাদক 

অথব! বড় উকীল বা বারিষ্টার হইয়া! লক্ষপতি ও অনরেব্ল্ হইলেন 
এবং সম্যক প্রকারে খদ্ধি ও সিদ্ধি লাভ করিয়া তেজারতি আরম্ত 

করিয়। দিলেন। কিন্তু তাহার পদাস্কান্নসরণ করিতে গিয়। আর 

একজন কর্মী বা অকন্্ী সিডিশানের চাঞ্জে বন্ধন-দশ। গ্রুপ 
হইলেন, তাহার ছাপাঁখান। ব।জেআপ্ত হইল এবং তাহার ভিটা 

ঘুঘু চরিল। ইহাকেই বলে - এক যাত্রায় পৃথক্ ফল । সুতরাং 
প্রমাণ হইতেছে যে এক পথই সকলের পক্ষে প্রশস্ত নহে । 

বঙ্কিমবাবু ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, কোন কোন বনিয়াদী ঘরের 
পুণ্যক্লোক আদিপুকুষ তন্কর ও দস্থাবৃত্তির দ্বার! তাহাঁদের ঘরের 

বনিয়াদ পত্তন করিয়া গিয়াছেন। তীহাদ্দের অনেক বংশধর এক্ষণে 

বহুবিধ খেতাব ও তক্মা পাইয়াছেন এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 

করমর্দন করিয়া থাকেন । এইরূপ কর্মযোগের দ্বারা যে খদ্ধি ও 

সিদ্ধি লাভ হয়, তাহ! সকল দেশেরই ইতিহাস পাঁঠ করিলে 

জানা যায়। এই এঁতিহাঁসিক আদর্শ অন্ুসরণ করিয়া এদেশের 
কতকগুলি উন্মার্গগামী অপক্ক যুবক" *ম্বপ্দেশী ডাকাতি" নামক 

একপ্রকার নৃতন কর্্মধোগের আবিষ্কার করিয়াছে । স্বদেশ 
জুয়াচোরের কথাও সংবাদপত্রে পড়! গ্রিয়াছে। কিন্তু স্বদেণ 
িদেল্ চোর ও স্বদেশী পিকৃপকেটের কথ এপর্ধ্স্ত শুন! যা? 



খদ্ধি ও সিদ্ধি। ৫৯ 

নাই । সম্ভবতঃ ইহারা ক্রমশঃ প্রকাশ্ত । ইহাদিগের জন্ত আপা- 

ততঃ সরকারের খরচে শ্রাঘরে আতিথ্য-ন্কারের বন্দোবস্ত 

হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাদিগের বংশধরগণ প্রাচীন এতিহাসিক 
নজীরাহ্্যাঁয়ী কোন সরকারী খেতাব পাইবে কি না, তাহা 

এখনও স্থির হয় নাই। সম্প্রতি ইহাদিগের কর্মযোগে যে অনেক 

নিরীহ লোকের কম্মভোগ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 

নাই। 

অর্থ হচ্ছে চতুরব্গের প্রধান বর্গ। বাকী তিনবর্গ ইহারই পিছু- 
পিছু আসিয়া থাকে। অর্থ থাকিলে যথেষ্ট ধশ্ম কাম ও মোক্ষ 

রিদ করিতে পারা যায়। সুতরাং অর্থরূপ প্রধান বর্গ লাভের 

 স্রন্তই যত কিছু সাধনার আবশ্যক হয়। অধিকারীভেদে এই সকল 

নাধনার প্রকারভেদ আছে। একপ্রকার সাধনায় সহঅবার 

নিরানব্বইম্নের ধাক। খাইতে পারিলে লক্ষপতি হওয়া যায় । আমা- 

দের পাড়ার ফলন বাঁড়ুজ্যে এইরূপ সাধক ছিলেন। ইনি এই 
অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র লক্ষপতি, স্ৃতরাং প্রাতংম্বরণীয় ব্যক্তি । 

| ইহার প্রকৃত নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাঁদ ছিল যে, রস্থুই 
ঘরে তাঁহ। উচ্চারিত হইলে ভাতের হাড়ি ফাসিয়া যাইত। পাছে 

আমার গবেষণার হাড়ি ফীসিয়া যায়, এই ভয়ে আমিও এস্থলে 
তাহার নাম করিলাম না। 

স্বদেশী হুজুগের ময় পাড়ার যুবকেরা একবার ফলন! বাঁড়, 

জ্যের বাড়ী চড়াও করেছিল। তাহার! বাঁড়জ্যে মহাশয়কে 

ব্লিল, "এইবার দেশের কাজের জন্ত আপনাঁকে কিছু ব্যয় করৃতে 
| হ'বে।” স্বদেশী যুবকর্দিগের মুখে এই কথা! শুনিয়া বাঁড়জ্যে মহাশয় 
কিছু আশ্চর্য হইয়। বলিলেন,_ 
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পেশের কাজে অর্থব্যয় কর্তে হয় না। এ কাজে চিরদিনই 
অর্থাগম হয়ে থাকে। শুনেছি, কল্কাতার অনেক বড় বড় লোক 

বন্ধ-ভঙ্গের মময় দেশের অনেক কাজ ক'রে বেশ দুপয়স! গুছিয়ে 

নিয়েছেন। বাপু হে, তোমর। কি সামান্ত দেশের কাজের কথা 

বল্ছ? টাক! থাকলে দেশটাকেই কিনে রাখতে পারা যাঁয়। এই 

বুঝে দেখ, আমি যেসকল জমীজম। খরিদ করেছি, তাহা দেশেরই 

ছোট ছোট অংশ । খাতকদের বাস্তভিট| নিলামে স্থবিধা! দরে 

ডেকে রেখে বাশগাড়ী করে দখল কর্তে পার্লে সম্তায় দেশেরই 
কাজ কর! হোল বুঝতে হবে। অর্থনঞ্চয়্ ভিন্ন কোন কাজ হয় 

না । এই দেখ না কেন, আমি ছুপয়স! সঞ্চয় কর্তে পেরেছি ব'লেই 
তোমর] আঙ্ দেশের কারঙ্গের জন্ত আমার দারস্থ হয়েছ । অনেক 

সাহেব স্থবাও এই কারণে আমার কাছে এসে থাকেন এবং চাঁদার 
খাত! পাঠিয়ে থাকেন। আমার দ্বারা দেশের কাজ হচ্ছে ব'লে 
আমাকে খেতাব দিবার কথ৷ হচ্ছে ।” | 

যুবকের! ই! করিয়। ঝাড়জ্যে মহাশয়ের এই সকল সারগর্ত 
কথ। শুনিতেছিল। তাহার্দিগকে বিশেষ মনোযোগী দেখিয়। তিনি 

বলিলেন, 

"আমি প্রাচীন হয়েছি। তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপ- 
দেশ এই যে, দেশের কাজের জন্য কাহাকে কখনও উপুড়হস্ত 

হোতে বল্বে না। টাঁকা বরবাদ করূলে দেশের কাজ হয় না। 
যদি কেহ তোমাদের কাছে কোন দায়-জনা তে আসে, তাকে 
একটি পয়স! ন! দিয়ে বরং এক সরা চোখের জল দিবে। কারণ, 
পয়সার অপেক্ষা চোখের জলের মূল্য অধিক 1, 

ফলনা বাড়'জ্যের লেক্চারে যুবকের কেবল ষে আপ্যায়িত 
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হইয়া বিদায় হইল তাহা নহে, তাহার! স্বদ্বেশসেবার একটি 
হুক্ম-তন্তবের সন্ধানলাত করিল। সেটি হচ্ছে স্বার্থপিদ্ধি। 

অনেকে তান্ত্রকমতে অর্থের সাধন! করিয়। থাকে। ইহারা 

বারাচারী বা বামাচারী। এই দাধনায় অনেক চক্র ও চক্রান্ত 
করিতে হয় এবং পঞ্চ-মকারের আবশ্তক হয়। পশুবলি এই সাধনার 

একটি প্রধান অনুষ্ঠ(ন। বড়লোকের ঘরের বোকা পাঁঠ!কে উৎসর্গ 
করিয়। থিয়েটারের হাড়িকাঠে বলি দিয়া কামিনীর ধর্পরে তাহার 

রুধির ধরিয়া! সমাংস করিতে হয়। এই তন্ত্রের স|ধনাই আজকাল 

সহর অঞ্চলে অধিক চলিয়াছে। 

নিরামিষ টষ্ণবমতেও অর্থের সাধনা হইতে পাঁরে। রসময় 
আচ্য এই পথের মাধক। তিনি পরোপকারবৃত্বির বশবর্তী হইয়া 

বিশন্ন ব্যক্তিকে টাকাপ্রতি মানিক এক আনা হথদে টাকা দিয়া 

সাহায্য করিতেন। টাকা আদায়ের জন্ত খাতককে বিশেষ গীড়া- 

পীড়ি করিতেন ন|। খাতক যদি মধ্যে মধ্যে স্থদে আসলে একক্র 

করিয়া হাগুনোট নৃতন করিয়া! দিত, তিনি তাহাতেই সন্ত 

থাকিতেন। তিনি বলিতেন,-- 

“সামান্ত টকার জন্য কাহাকেও উত্যক্ত কর! কর্তবা নম। তবে 
যদি তাহার হ্থদের অংশ আঁদলের চতুপ্তণ হইয়! কম্বল ভারি হইয়। 
দাড়ায়, তাহা হইলে আদালতের সাহায্যে তখন তাহাকে অথণী 

করা কর্তৃব্য। যেহেতু, অধমর্ণকে চিরদিন স্ব গ্রস্ত করিয়া রাখিলে 

 উত্তমর্ণের পাপ অর্শে।” 

মকলে আদঢ্য মহাশয়কে একছ্ন পরম বৈষ্ণব মহাজন বলিত। 

তিনি যুগললরূপের উপাসক ছিলেন। তাঁহার এক দেবতা তুলমীমঞ্জ 
দারুময় বিগ্রহরূপে বিরাজ করিত) সেখানে তিনি নিত্য গড়াগড়ি 

১. 
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দিতেন। তাহার আর এক দেবত। লোহার সিন্দুকের মধ্যে 

থাকিত। বোধ হয় ইহা তাহার ধাতুময় গৌরচন্্র) তিনি সর্বদ। 
এই দেবতার ধ্যান করিতেন। আডঢ্য মহাশয় একজন বিশেষ 

জাপক লোক ছিলেন। তিনি জপের মাল! ফিরাইতে ফিরাইতে 

কড়া ক্রাস্তি পধ্যস্ত সুদের হিসাব করিয়৷ ফেলিতে পারিতেন; 
সেজন্ত কাগজ কলম বা মশীপাত্রের প্রয়োজন হইত না। তিনি 

বলিতেন,-- 

“বৈষ্বধন্ম মিতবায়ীর ধর্ম । সেজন্য বৈষ্ণবের দেবতা হচ্ছে 
তুলসী, যাহা সংগ্রহ করিতে অর্থব্যয় হয় না। তাহার ভোগ 
নৈবেষ্য হচ্ছে এক পয়সার বাতাসা, যাহ! হরিবোল দিয়! ছভাইয় 

দিলেই হইল, পুরোহিতের দক্ষিণ। লাগে না। আর তাহার বাগ্চ- 

ভাগ্ডের মধ্যে একটি কীর্তনের খোল, যাহার একটি কিনিলে তিন 

পুরুষের মধ্যে আর ছাওয়াইতে হয় না । অর্থের অপব্যয় করিলেই 
কি ধর্ম হয়?” 

আঢ্য মহাশয় ভক্ত সাধক ছিলেন। কোন থাতক আসিয়া 

তাহার পায়ে ধরিয়। কাদিলে তিনিও তাহার সঙ্গে কীদিয়! ফেলি- 

তেন এবং ঝলিতেন। “আমি আর কিছু করিতে পারিব না। অর্থ 

আমার নয়; রফ] রেয়াত করিতে আমার অধিকার নাই।” 

ধনাঢা আঢ্য মহাশয়ের চোখে জল,_-কিছু অপরূপ বটে। যাহার 

ধন থাকে, ভাহার চোখে জল থাকে না। অর্থ বড় গরম জিনিস। 

ইহার উত্তাপে দেহের মকল রসকম শুধাই়। যায়; হৃদ্পিগ শু 
হইয়। গাধাণ হইয় দীড়ায়; অধরের হাসি রসবজ্দিত হইয়া! কাষ্ঠ- 
হাসিতে পরিণত হয়; ললাটের চণ্ম শুধাইয়া তহাতে বিরক্তির 

রেখ! উৎপাদন করে; সর্বদাই জর কুঞ্িত হইয়া! থাকে 3 মন 
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অত্যন্ত গরম হইয়। দেহকে দগ্ধ করিতে থাকে; সে কারণে 
মুখদিয়৷ যে সকল বাক্য বাহির হয়, তাহাতেও বিলক্ষণ উত্তাপ 

থাকে। কেবল দিল্ভার টনিকের জোরেই প্রাণধারণ কর! সম্ভব 
হয়। কেহ বলিবেন, তবে আঢ্য মহাশয়ের চোখে জল আসিত 

কোথা হইতে ? এ কথার উত্তর আদঢ্য মহাশয় নিজেই দিয়াছেন,_ 
অথ”তাহার নয়। তিনি যক্ষের বিশ্বস্ত কেশিয়ার বা তহবিলদার 

মাত্র। প্রভৃর অর্থ তিনি স্পর্শ করিতেন না; স্বতরাং সে অথের, 
উত্তাপও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। অর্থ যে তাহার 

নয়, একথা অবশ্ঠ বিশ্বাসযোগা। যেহেতু অনেকেই জানিত 
যে, আবশ্যক হইলে আটঢ্য মহাশমু লোহার সিন্দুকের নিকট 

হাগুনোট লিখিয়। টাকা কঙ্জ লইতেন এবং যথাকালে সুদে 
আসলে হিনাঁব করিয়৷ তাহ! পরিশোধ করিতেন। 

মন্ুষ্য-সমাজে এরূপ কোন কোন লোক দেখিতে পাওয়! যায়, 

যাহার তহবিল তস্রুপে সতত সিদ্ধন্ত। খোদার নিকট হইতে 

তাহাদের নিকট যত মনিঅর্ডার আসিতে থাকে, তাহার! তাহা 

সমস্তই খরচ করিয়া বসৈন। এই সকল লোকের খরচের হিসাবের 

অন্ত নাই। অমুক ব্যক্তির কন্যাদায়, দাও তাহাকে এত টকা; 
অমুক লোকের ভিটামাটি বিক্রি হইয়া যাইতেছে, দাও তাহাকে এত 
টাকা; অমুক জায়গায় ছুর্তিক্ষ হয়েছে, পাঠাও সেখানে এত টাকা) 

অমুক অনাথ আশ্রমে সাহাঘ্য চাহিয়াছে, দাও সেখানে এত টাকা, 

এত টাক। না হোলে দেশের এই কাছ্ট। হয় না, দা? তাহাতে 

এত টাকা । এইরূপে এই সকল অমিতব্যয়ীদিগের যত আয়, তত 

ব্যয়, শুন্ত স্থিতি। অর্থ যেন ইহাদিগের বদ্রক্ত, ভাঁহা কোঁনও 
গতিকে দেশেন ও দপের কাঁজে বাহির হইয়া গেলেই ইহানের 
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স্থনিত্রা হয়| ইহারা একবার ভাবেন না যে, খোদা যখন 
নিজের কোটে পাঁইয়। তাহাদের বিরুদ্ধে এম্বেজল্মেণ্টের চার্জ 

আনিবেন, তখন বাছাধনের! কি জবাব দিবেন । 

এই নকল ব্যক্তি যে কেবল ঈশ্বরের নিকট অবিশ্বাসী তাহ 

নহে, ইহাদের মত অল্পবুদ্ধি লৌক ছুনিয়ায় নাই। নির্ষোধ ন| 
হইলে কে কোথায় নিজের কাজ হারাইয়! পরের কাজে সর্বস্বান্ত 

হয়? এই শ্রেণীর মনুষ্য এত নির্বোধ কেন 1- এই প্রশ্ন লইয় 
আমি অনেক গবেষণা করিয়! বুঝিয়াছি যে, বোধোদয়ের পুত্তলি- 

কার মত ইহারা চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পান না, কর্ণ 

থাঁকিতেও শুনিতে পান না। ভগবান্ ইহাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে 
ক্রিয়াহীন করিয়া ইহাদের বুকের মধ্যে কাধ্যক্ষম কেবল একটি 
মাত্র ইন্দ্রিয় দিয়াছেন,_-সেটি হচ্ছে হৃদ্পিও। তাহাদের 

দরশনশ্রবপাদি সমস্ত কাধ্যই কেবলমাত্র এই ইন্দ্রিয়ের ভিতর 

দিয়াই হইয়া থাকে। তোমার আমার মত পঞ্ষেন্জ্িয়বিশিষ্ট জীব 
অপেক্ষ! এরূপ একেক্দরিয়বিশিষ্ট জীব যে অল্পবুদ্ধি হইবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি? 

অর্থের কদর বুঝে না, এরূপ আর এক শ্রেণীর লোক আছে। 
অর্থের সঙ্গে ইহাদের চিরবিরোধ, পরম্পরে মুখ দেখাদেখি 
পর্যন্ত হয় না। ইহারা বলে যে, উদরে অম্ প্রবেশ করিলেই 

নিত্রাকর্ষণ হয়,_খালিপেটে কখনও ঘুম প্রায় না) স্থতরাং 
যখন অন্চিস্তা চমৎকার হইয়া উঠে, তখন মানুষের বুদ্ধি সহন্র 
দিকে খেলাইতে থাকে, কর্ম-চেষ্টা. শতমুখী হইয়া শতদিকে 
ধাবিত হয়, দীন দরিদ্রের প্রতি সমবেদন।, জীবন্ত ভাবে জাগিয়া 
উঠে এবং ভগবান নামে যে ভ্যাগাবণ্ড আছে তাহার সহিত 



খদ্ধি ও সিদ্ধি । ৬৫ 

বন্ধুত্ব হয়। অতএব ইহাদের মতে দেশের লোকের যত অন্নকষ্ট 
বাড়িতে থাঁকিবে, ততই তাহাদের এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্জল। 
আমি এই সকল কাগুজ্ঞানশূন্ত লোককে বাতুলাশ্রমে আটক 
করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিতেছি । ইহার! ছাড়া থাকিলে হুজুগে 

মাতিয়৷ গণ্ডগোল বাঁধাইতে পারে । এই দলের বার জন লোক 
উনিশ শত বৎসর পূর্বেবে জেরুসালেমে যিশুধৃষ্টের দলে ভিড়িয়া 
হুজুগে মাতিয়া এক বিশ্বব্যাপী গোলযোগ বাঁধাইয়। গিয়াছে। 
এই সকল লক্্মীছাড়া লোক ১৭৮৯ খৃষ্টাব্বে ফরাসী দেশকে 

ওলট পালট করিয়াছিল। 

এই শ্রেণীর অকিঞ্চনদিগের দ্বারা দেশের কোনই ভাল কাজ 
হইবে না। যত কিছু ভাল কাঞ্জ আছে, তাহা! ধনবানেরাই চারি- 
যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে । ধনীগণ দেশের, অর্থাৎ নিজেদের, 
ধনাগমের জন্য কলকারখান। স্থাপন করিবে, আর দরিদ্র সেখানে 

কুলী হইয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়। দিন-মজুরি করিবে। 

ধনী নিজ অর্থব্যয়ে হাসপাতাল করিয়। দ্রিবেঃ দরিদ্র অল্নাভাবে 

রুগ্ন হইয়। চিকিৎসার জন্ত সেখানে আশ্রয় লইবে। ধনী অন্নসত্র 
খুলিয়। দিবে, আর দীন ভিথারী সেখানে নিত্য পাত পাড়িবে। 

আমি দেখিতেছি, ধনবানেরাই দরিদ্রদিগের বাহন। এক শ্রেণী 
অপর শ্রেণীর স্বন্ধে বিচরণ করে। দরিপ্গণ কিন্তু এজন্য ধনীদিগের 
নিকট খণ হ্বীকাঁর করিতে চাহে না। তাঁহারা বলে, “আমা- 

দিগের মুখের অন্ধ কাড়িয়। লইয়! ধনীগণ ধনসঞ্চয় করিয়াছে। 

অতএব তাহাদের কাধে চড়িবার আমাদের অধিকার 

আছে ৮» আমি ধনীদিগকে উপদেশ দিতেছি ঘে, দরিদ্রগণ বড়ই 
অকৃতজ্ঞ। সুতরাং তাহারা দ্বারে আসিলে কুকুর লেলাইয়া দিবে। 
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উপরোক্ত ছুই শ্রেণীর লোক ম। লন্ষ্মীকে আটক করিতে 

জানে না। শুনিয়াছিলাম, আমাদের পাড়ার আঢ্য মহাশয়ের 

বাড়ীতে লক্ষমীপূজায় বন্ধ ব্যতিরেকে আর সকল জিনিস দেওয়! 

হইত। উদ্দেশ্য এই যে, মা লক্ষী পৃক্ত। খাইয়া চলিয়া যাইতে 
পারিবেন না। তাহাকে বন্্রবিহনে লজ্জায় বাধ্য হইয়! বাঁড়ীর 

মধ্যেই লুকাইয়। থাকিতে হইবে। চঞ্চলাঁকে বাধিয়। রাখিতে হইলে 

ধর্মকম্মের ভিত্তরেও অনেক বুদ্ধ ও অনেক কৌশলের আবশ্যক 
হয়। নির্বোধ লোকগণ পরোপকারে অর্থ বায় করিয়া মনে 

করেন খুব ধর্ম করিলেন। তীহারা জ্ঞাত নহেন যে, বিধবা" 

বিবাহের স্তায় পরোপকারধম্মও কলিতে নিষিদ্ধ। সাধারণের 

হিতার্থে গোপনে টাকা] খরচ করা, আর আধারে ঘুস 

দেওয়া, একই কথা । যদি চক্ষু-লজ্জার খাতিরে এ কুকর্শে 

কখনও কিছু অপবায় করিতে হয়, তাহ। হইলে সংবাদপত্রে ঢাক 

বাজাইম়| করিতে হইবে । কেহ কেহ গোপনে দেশের ও দশের 

কাজে অর্থব্যয় করেন বটে। তাহারা বলেন, কুকর্ম গোপনে 

করাই ভাল। 

এইসকল কাজে অর্থব্যয় করা কুকর্ম কি স্ুকর্ম, তাহা 

অনেকে ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। দেশের ও দশের 
কোন্ কাজ বৈধ, আর কোন্ কাজ অবৈধ, ভাহ! আর্জকাঁল ঠিক 
কর! ছুরূহ। এজন্য আমি ধনাঢ্যদিগকে দানধশ্ম বিষয়ে কর্তৃপক্ষ- 
দিগের পরামর্শ লইতে অন্থরোধ করি। দ্বাপরযুগের দাতা- 

কর্ণ অভিথিসৎকারের জন্য পুত্র হত্যা করিয়া নাম কিনিয়। 

গিয়াছেন। আজকাল কেহ এরূপ করিলে তাহাকে মাফিক 
আঁইন আমলে আসিতে হইবে। সুতরাং এ যুগের দাতাকণ- 
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দিগের নাম কিনিবার আবশ্তক হইলে বিশেষ বিবেচন! পূর্বক 
আইন ধরিয়া কার্ধ্য করিতে হইবে। রাঁজপুরুষদিগের সহিত 
পরামর্শ করিয়া এ কাধ্য করিলে তীহাদিগের ক্ষতি হইবে 

না। দেশভক্তির সহিত রাজভক্তির যোগ থাঁকা আবশ্ঠক। 

ইস্থাই ভক্তিযোগের প্রশস্ত পথ। এ পথে অর্থবায় করিলে তাহ! 
নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা! নাই। ভক্তিযোগের সজে স্ব 

থাকিলেই কম্মযোগ সার্থক হয়। কর্মযোগ নিয়স্তরের সাঁধন1। 
ভক্তিযোগ উচ্চস্তরের সাধনা । কন্মমার্গসংকীর্ণ হইয়া আমিলে 

সাধনাকে ভক্তিযোগের পথে পরিচালিত করিতে হয়, নচেৎ 

সিদ্ধিলাভ ঘটে না। 

একটি সামান্ত উদাহরণ দিয়া এই জটিল যোগরহস্য বুঝাইয়া 
দিব। একদ্রিন এক ছিচ্কে চোঁর মধুস্থদন দত্তের বাঁড়ী জনশূন্য 
দেখিয়া তন্মধ্যে অনধিকাঁর প্রবেশ করিয়া রুত্রিম চাঁবিকাঠির 
সাহাযো একটি ঘরের তালা খুলিতেছিল। এমন সময় মধুস্থদন 
আসিয়! চোর বাঁবাজীকে পাকৃড়াঁও করিয়| বেদম প্রহার করিতে 

আরম্ভ করিল। চোরের চীৎকারে পাঁড়ার লোক ভাঙ্গিয়া 
আদিল। দত্তঙ্জার নির্মম প্রহারে চোর পাছে মারা পড়ে, এই 
ভয় করিয়া একটি স্ত্রীলোক বলিয়! উঠিল, "আহা! ওকে আর 

মেরো না গোঃ আর মেরো ন।ঙ_আর মারলে ওষে মরে যাবে। 

এইবার বরং ওকে পুলিসে দাও1” এই কথায় দর্তজ। প্রহার 

স্থগিত করিল। তাহাতে চোর বেচারী গ্রমাদ গণিল,-বুঝি 

ব। তাহাকে এইবার পুলিসে দেওয়! হয় । দে বলিয়া উঠিল, 

“না না, উনি আমাকে আরও মারুন; উনি আমাকে জ্ঞান 

দ্রচ্ছেন; উনি মেরে আমার বাপের কাজ কচ্ছেন; গর মারে 
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আমার চৈতন্য হচ্ছে, যেন আর এমন কুকর্ম না করি” ভূতের 

মুখে রামনাম শুনিয়া সকলে হাঁসিয়৷ উঠ্িল। তাহাকে আর 
পুলিসে চালান দেওয়া হইল না। 

এ গল্পের তাঁৎপর্যয এই যে, তস্কর একজন কর্ম্াবিশেষ। সে 
দত্তজাঁর গৃহে দ্বারোদযাটন রূপ কর্মযোগে ব্রতী হইয়াছিল। যখন 
কার্ধ্যগতিকে এই কর্দমষোগ বন্ধ হইয়। আসিল, তখন সে ভক্তি- 
যোগের সাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করিল। তাহার প্রহার-ভয় 

৪ পুলিসের ভব যুগপৎ ঘুচিয়া গেল। যোগের দ্বার! যাহারা 

সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদিগের কোন ভয় থাকে না। সকল 

কর্মুযোগের ক্ষেত্রেই যেন তেন প্রকারেণ সিদ্ধিলাভ কর! চাহি। 
আর একটি উদাহরণ হইতে কর্্মযোগ ও ভক্তিযোগের সম্বন্ধ 

আরও বিশদ হইবে | দুই ব্যক্তি পরম্পরে মারামারি করিতেছে। 

শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহারা! উভয়েই ঘুসাঘুসিরূপ কর্মযোগের সাধন! 
করিতেছে । যে ব্যক্তি অপেক্ষাকত অধিক দৈহিক বলশালী 
সে বেশী 0101027800 হয় না। দুর্বলকেই অনেক রকম চাল 
চাঁলিতে হয়। এই ছুই ব্যক্তির মধ্যে যে বেশী 011077910, 
সে অবশ্যই এক.হাঁত তাহার প্রতিছন্দীর গলায় রাঁখিয়! আর এক 

হাত তাহার পায়ের দিকে রাখিবে। কারণ, সে জানে, যদি 

কর্মযোগে ন| কুলার তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভক্তিযৌগের 

আশ্রয় লইতে হইবে। ভক্তির প্রথম- কাঁন্জ হচ্ছে পায়ে ধরা। 
তাই সে পূর্ণ হইতে তাহার প্রতিদ্বন্দীর পায়ের দিকে এক হাত 
রাখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। 

অজ এই যে ইউরোপের জাতিনকল-ছুই দলে বিভক্ত হইয়া 

বিশ্বব্যাপী নরমেধ ষজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে, ইহাও কর্দমযোগের 
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একটি বিরাট ব্যাপার। ইহা তীহাঁদিগের বহুদিনের সঞ্চিত 

পুণ্যের ফল) ইংরাঁজ, ফরানী, জান্মান ও রুষ প্রভৃতি খ্নত্বিকগণ 

সকলেই ন্বদেশ-প্রেমের হবিঃ দ্বারা এই যজ্ঞাগ্রির উদর পৃরণ 
করিতেছেন । তীহার৷ প্রত্যেকেই বলিতেছেন যে, "স্বদেশের 

ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য” সন্কল্প করিয়া এই নরমেধষজ্ঞে ব্রতী 

হইয়াছেন পূর্ণাহুতি না দিয়া কেহই নিরস্ত হইবেন, ন|] 
পাশ্চাত্য জগতের ম্বদেশ-প্রেম নামক অদ্ভূত পদার্থকে বিশ্লেষণ 
করিলে তাহা গোলাগুলি, ম্যাক্সিম্, কামান, বোম| ও বেয়নেটে 
পরিণত হয়। জার্মানীর এই বিকৃত স্বদেশ-প্রেম হইতেই আজ 

এই আন্তর্জাতিক অশাস্তির উৎপত্তি হইয়াছে । যেখানে শান্তি রক্ষক 
পুলিস প্রবন প্রতাপান্িত, সেখানে শাস্তি ভঙ্গ হয় না। 
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210 ব! ভোজবাজীকরের যষ্টির মত ভৌতিক শক্তিসম্পন্ন। 
ইহার প্রভাবে উন্মার্গগামী উদ্দাম স্বদেশ-প্রেম সংযত হইয়া ক্রমে 

বিশ্বমানব-প্রেমে পরিণত হয় । কোনদিন যদি সমগ্র ইউরোপ এক 
সর্বশক্তিমান পুলিসের অধীন হয়, তাহ! হইলেই তথায় নকল 

অশান্তির নিরাকরণ হওয়া সম্তব। কিন্তু শ্বাধীন দেশের উপর 

ভগবানের শাপ এই যে, সেখানকার পুলিস সর্বশক্তিমান হয় 

ন|। ক্থৃতরাং ইউরোপের মাটিতে সত্বর শান্তি ও বিশ্বমানব- 

প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইবার আশা নাই । 

পূর্বকালে রাজায় বাঁজায় যুদ্ধ হইত। এখন প্রজায় প্রজায় 
যুদ্ধ হয়, রাজ! নিমিত্বমাত্র। ইউরোপের প্রজাপুঞ্ত সম্প্রতি 

এইযে কর্মযোগের গোলযোগ বাধাইয়াছে, তাহাও সত্ব বা 

বিলম্বে নিশ্চয়ই তক্তিযোগে পরিণত হইবে। যথাসময়ে যে 



৭৩ গোবর গণেশের গবেষণ! 

পক্ষের বর্মক্ষয় হইবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ অপর পক্ষের পায়ে 
ভক্তিভরে গড়াইয়৷ পড়িতে হইবে । অনেকে বলিতেছেন, জান্মা- 

নিকেই অগ্রে গড়াইতে হইবে । যখন তাহ! ঘটিবে, তখন 

বুঝিতে হইবে যে, জার্মান জাতি নিয়স্তরের কম্মমার্গ ছাড়াইয়া 

উচ্চন্তরের ভক্তিমার্গে পৌছিল। 
ভারতবাপী বহুদিন হইতে কর্মমার্গ ছাড়াইয়া ভক্তিমার্গে 

উঠিয়াছে। তাহারা এখন উচ্চ-অঙ্গের সাধক। এ দেশের 

সামান্ত কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ! মহারাজ। পর্য্য্ত 

সকলেই ভক্তিমার্গের পথিক। কেহব। ধড়াঁচুড়। পরিয়। উপাস্য 
বিগ্রহের মন্দিরে নিত্য গমন করিয়। সাষ্টাঙ্গে সেবা! দিয়া আসেন। 

কেহবা ইংরাজি বাঙ্গাল৷ সংস্কৃতে নানাবিধ গাল-বাগ্য করিয়া 
ইষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলেই “ধনং 

দেহি, ধনং দেহি" রবে তাহার কর্ণ বধির করেন। কারণ ধনই 
সকল সাধনার চরম সিদ্ধি। 

অর্থ সকলেরই কাম্যবস্ত। কিন্তু অর্থ যে কি, তাহা কেহই 
বুঝে ন7া। আমি দৈব গবেষণার দ্বারা অদবৈতবাদের সাহায্যে 

অর্থের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছি। চরাচর বিশ্বনংসারে 

এক বস্ত যদি কিছু থাকে-_-তাহা অর্থ) অর্থ ভিন্ন আর কিছুরই 
অস্তিত্ব নাই। তুমি বলিবে, তুমি কৃতী-- তোমার কৃতীত্ব আছে। 
কৈ, তোমার ক্যাশ বাক্স খুলিয়া দেখাও।- যদি তাহার মধ্যে 

অর্থ থাকে, তবেই বুঝিব তোমার কৃতীত্ব আছে, নচেৎ তোমার 
তুল্য অরুতী আর জগতে নাই। যদি তুমি স্ত্রীর ভালবাসার 
বড়াই কর, তাহা হইলে আমি তাহার গহনার বাক্স খুলিয়া দেখিতে 
চাহি যে, তাহার মধ্যে ভোমার অর্থ রূপাস্তরে স্বর্ণরূপে বিরাজ 
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করিতেছে কি না। ঘর্দি তাহা ন! করে, তাহা৷ হইলে বুঝিব, 
তোমার স্ত্রীর ভালবাসারও অস্তিত্ব নাই। তুমি বলিবে তোমার 
বুদ্ধি আছে। তোমার শুন্য তহবিল বিশ্ববাসীর চক্ষে তোমাকে 
মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবে | জাতিকুল মানের ন্যায় বুদ্ধিও এখন 
লোহার সিন্দৃকে থাকে--মন্তিষ্ধে থাকে না। তোমার অর্থ 

থাকিলেই তোমার মনুষাত্ব থাক। সম্ভব। দরিজ্রের মনুত্ত্ 
থাকিতে পারে, এ কথ। দুনিয়ার লোক বিশ্বান করে ন। যাহার 

'কড়ার মুরদ' নাই, কে তাহাকে মানুষ বলিয়। গণ্য করিবে? 

রূপের কথা বলিবে? সেত বিশুদ্ধ অর্থ! বড়লোকের কাণ। 

পুতও পদ্মলোচন। শরীরের শক্তি? সেত অর্থেই রূপান্তর । 
অর্থাভাবে সকলকেই চিচি করিতে হয়। যদি বল, তোমার 
ভদ্রতা আছে, তুমি একজন ভর্রলোক। আঁমি তোমার পকেট 

এক্জামিন্ করিয়া বলিয়া! দিব, তোমার কথ ঠিক কিনা। অর্থ 
থাকিলেই ভদ্রলোক) স্ৃতরাং অর্থ না থাকিলেই ছোটলোক, 

_এখন এই মতই সভ্যজগতে সর্ববাদীসম্মত। 'অলমতি 
বিস্তরেন'। অতএব প্রমাণ হইল যে, অর্থ ভিন্ন আর কিছুরই 
অস্তিত্ব নাই। অল্পবুদ্ধি ্বৈতবাদী হয় ত বলিবে, অর্থ ও ভগবান্ 
উভয়ই আছেন। আমি অদ্বৈতবাদ লইয়। দুনিয়ায় আসিয়াছি, 

সৃতরাং আমি দুয়ের অস্তিত্ব হ্বীকার করিব না। আমি বলিব, 
অর্থই আছে,--ভগবান নাই। ইহা আমার একার মত নহে। 
জগতের যত সমৃদ্ধিশালী বড়লোক আমার এই মতেরই কারধযতঃ 

পোষকত। করেন । 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 
০৪৫০: 

বিদ্যা ও বুদ্ধি। 

ভাব গোপন করিবার জন্য ঈশ্বর মানুষকে ভাষ! দিয়াছেন। 

আর, মা সরন্বতী বিছ্য| দিয়া থাকেন সত্যের অপলাপের জন্ত। 

যাহার পেটে অধিক বিদ্যা, তিনি হয়কে নয় করিতে পারেন এবং 

ন্য়কে হয় করিতে পারেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণই একথার 

প্রমাণ। ইছুরের মত সত্যও অকজকাঁল ছাপাঁখানার কলে পড়িয়। 
চাঁলভাঙ্গ। খাইতেছে। বাল্যকালে মনে করিতাম, ছাপার অক্ষরে 

যাহ! প্রকাশিত হয়, তাহা মিখা। হইতে পারে না। স্ুতরাঁং 

সংবাদপত্রের কথায় অবিশ্বান করিবার সাধ্য ছিল না। এখন 

বুঝিয়াছি, সংবাদপত্রগুলি উপ্ট। করিয়া পড়িলেই সত্যের সন্ধান 
পাওয়া যায়। 

জন্মান্তর-রহস্যজ্ঞ এক সাধু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পুর্বব- 

জন্মে একদল লোক উদরান্নের জন্ত ক্রমাগত বর প্রার্থন। করিয়া 

বিধ।তাপুরুষকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে 

বলিলেন, “তোমরা মূর্তে গিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক হও । 

তোমরা যাহা কিছু লিখিবে, তাহা সর্বত্বমিথ্য। হইলেও, তাহা 

বেচিয়াই তোমাদের পেট চলিয়৷ যাইবে । তোমাদের বিগ্ভার 
অভাব হইলেও বুদ্ধির অভাব হইবে না?” | 

পেটের দায় বড় দায়। উদর ও অন্ান্ত অবয়বের গল্পে ভাহ। 



বিষ্তা ও বুদ্ধি । | ৭৩ 
স্পিন 

প্রমাণিত হইয়াছে । কেবল হস্তপদাদিই যে উদবের জন্য দিবানিশি 

পরিশ্রম করে, তাহা! নহে। সাহিত্যিকের লেখনীও সফল রকমে 

এই উদরেরই দাঁপত্ব করিয়া থাকে। এঁতিহ'সিক ইতিহাস লিখেন 
উদ্নরের জন্ত। স্ৃতরাং তাহ। স্কুলপাঠ্য হওয়! চাই এবং তাহার 

মধ্যে তছৃপযুক্ত কথ। সন্নিবেশ কর! চাই, নচেৎ লকল শ্রম পণ্ড 

হইয়া যাইবে। আমাদের গ্রামের স্কুলের হেড. পণ্ডিত মহাশয় 
সময়োচিত চিত্রযুক্ত একখানি পাঠ্যপুস্তক প্রথয়ন করিয়! শিক্ষা- 
বিভাগের কর্তৃপক্ষদ্িগের নিকট কিছুদিন দরবার করিয়া! কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “স্কুলের ছেলের! আজকাল 

যেব্ধপ নীতিভ্রষ্ট ও অশান্ত হইতেছে, তাহাতে পাঠ্যপুস্তকের 

ভিতর দিয়া তাহাদিগকে একটু রাঁজভক্কি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক 

হইয়াছে। তাহার কথ নিশ্চয়ই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত ; যেহেতু বিষ্ু- 

শর্্ম! বলিয়াছেন, 'ক্নবে ভাজনে লগ্ন সংস্কারোনান্তথ! ভবে» 
অর্থাৎ কাঁচা হাঁড়ির গায়ে দাগ কাটিয়া দিলে, সে দাগ হাড়ি 

পোড়াইবার পরেও তাহার গায়ে চিরদিন থাকিয়া যায়।* একদিন 
এক সংবাদপত্রের সম্পাদক পণ্গিত মহাঁশয়কে বলিলেন 

"আপনারা পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়া ছাক্রদদিগকে রাজতক্কির 

সঙ্গে একটু আধটু সরল রাজনীতি শিক্ষা দেন না কেন? আমা- 
দ্বিগের সভ্য রাজপুরুষের! বিদেশী লোক হইলেও, তাহারা ভারত: 
বর্ষে আসিম্া এদেশের প্রজাগণের কত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, 

তাহা আপনাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে উল্লেখ কর! আবস্াক | তাহা" 
দের উদ্ভোগে এদেশের কতস্থানে কত্শত স্কুল কলেজ স্থাপিত 

হয়েছে এবং তাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে কিরূপ শিক্ষা ও 

জ।নবিস্তার হচ্ছে; তাহাদের চেষ্টায় চারিদিকে রেলওয়ে, টেলি- 
রে 
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গ্রাফ, ডাকঘর ও হাঁসপাতাল হওয়ায় সাধারণের কি পর্যন্ত সুবিধা 

হয়েছে ) তাহাদের স্থশাসনে দেশের সর্বত্র শাস্তি সংস্থাপত হও- 

য়ায় ক্ষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কতদূর উন্নতি হচ্ছে এবং তাহাতে 
দেশবাসীর কিন্ধপ সুখ, সম্পদ ও স্বাস্থ্যবিধান হচ্ছে; এবং পৃথি- 

বীর অস্তান্ত দেশের লোকের নিকট থেকে ভারতবর্ষের লোক কত 

উপকার পাচ্ছে,_-এই সকল কথা আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা দিলে 

তাহাদের প্রাণে রাজপুরুষদিগের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার সধার হবে, 
আর সেখানে 20/1-09161277 £601)79 বা বিদেশী-বিছেষের বীজ 

অন্কুরিত হোতে পার্বে না।” 

এই কথা শুনিয়। পণ্ডিত মহাশয় ভীত হইয়। বলিলেন, “আরে 
বাপ্রে! এসকল যে পলিটিক্স ! স্কুলের ছেলেদের জন্য পলিটিক, 

নয় । তাহাদের মধ্যে পলিটিক্স, ঢুকিলেই আর তাহাদের রাজভক্তি 
ঠিক থাকিবে ন1। কাঁহারও কাহারও. মতে এই কথাই ঠিক। 
সে যাহা! হউক, পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমার সেই 
কপণের আলুর খোঁসার উত্কষ্ট তরকারি রদ্ধনের কথা মনে 

গড়িয়া গেল। এই তরকারি রীঁধিতে হইবে কেবল জলের ঝাপটা 
দিয়া__তাহাহইলেই একেবারে মেওয়া; আর তেল ঝাল মসলা 
দিয়েছ কি একদম মাটি। 

ইদানীং এদেশের সর্বত্রই সাহিত্যের রন্ধনশালায় বিশুদ্ধ 
জনের ঝাণ্টা দিয়াই যতকিছু তরকারি রন্ধন কর! হইতেছে। দেশী 
সংবাদপজ্জের ভিতরে ত তেল ঝাল মসলার নামগন্ধ থাকে না। 

রয়টার প্রভৃতি পাচকের! বিদেশ হইতে আমাদিগের রলনার উপ- 

যোগী যে নকল অন্বব্যগজন প্রস্তুত করিয়া, পাঠান, তাহাতেও যেন 

চুন-ঝালের অভাব বলিয়! মনে হয়। রন্ধনের দোষ, কি আমাদের 
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মুখের দোষ, বলিতে পারি না। মাসিকপত্রগুলির স্বন্ভে ত 

কেবল পচ প্রত্বতত্বের তরকারি থরে থরে সাজাইয়! দেওয়া হয় 

এবং তাঁহা হইতে অনেক সময় দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে । কিন্ত 

পাঠকগণ তাহাই উদরস্থ করিয়া লেখকের হাতের তারিফ করেন, 

আর লেখক তাহাতে ফুলিয়! উঠেন । 1076181) অর্থাৎ বিদেশা- 

গত পত্রিকাগুলিতে যে সকল প্রবন্ধ থাকে তাহাতে পিয়াজ রশুনের 

উগ্রগন্ধ ভরভর করে। সৃতরাং তাহ। এদেশের লোঁকের পেটে 
বরদাস্ত হয় না, খাইলে পেট ফাপিয়! উঠে। 

সাহিত্যের হাঁড়িতে কাঠি দিয়া হাত পাকাইবার ইচ্ছা! আমার 
বালককাল হইতেই ছিল। একার্্ে যে বিগ্যাবুদ্ধির আবশ্ঠক হয়, 
তাহা যে আমার ছিল না, তাহ! বলিতে পারি না। কারণ, 

ঠাকুরদাদা আমাকে "বুদ্ধির ঢেকি” বলিতেন। আর তাঁহারই 
মুখে শুনিয়াছিলাম, আমার বিষ্ঠাও নাকি টন্টনে চার পোয়া 
ছিল। ন্ুতরাং আমি নাহনে ভর করিয়। প্রথমে সংবাদপত্রের 

সংবাদদাতারূপে কলমবাজী আরম্ভ করিয়! দিলাম । কলিকাতার 
একজন লম্পাদকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া তাহার দৈনিকপত্রে 

আমাদের গ্রাম ও আশপাশের সকল খবর ধারাবাহিকরূগে লিখিয়। 

পাঠাইতে আরস্ভ করিলাম । আমি উক্ত পল্সের “বিশেষ সংবাদ- 

দাতা” বলিয়া সর্বত্র আপনার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলাম। 

একবার গ্রামের দলাদলীর কথ। লইয়া আমাদিগের বিপক্ষদলের 

লোকদিগকে মনের সাধ মিটাইয়া কলমের খোঁচ। মারিয়। এক- 

খানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়! সংবাদপত্রে পাঠাইলাম। সম্পাদক মহা 

শয় তাহ! মুক্রিত করিলেন না। আমি কারণ ত্বিজাল। করায় 

তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,_ 



ধ৬ গোবর গণেশের গবেষণ।। 
সিসপত 

“আপনার পত্রখানি মানহানীকর হইয়াছে। তাহা প্রকাশ 
করিলে আমাদিগকে আদালতে দগুনীয় হইতে হইবে । আর, 
আপনাদের গ্রামের দলাদলীর কথ। শুনিবার জন্য দেশের লোক 
উতগ্রীব হইয়া! আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না । আপনি দলা- 
দ্ূলীর কথ! না লিখিয়া, বরং গ্রামের স্বাস্থা, জলবৃষ্টি ও শস্যের অব- 

স্থার কথ! ঘুরাইয়! ফিরাইয়া লিখিয় পাঠাইবেন। অন্ত সংবাদা- 
ভাবে গন্দ্রের কলেবর পূরণের জন্য তাহা আঁমর! অকাতরে মুদ্রিত 
করিব। আর, আপনার এবারের পত্রধানি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া- 
ছিল, তাহাকে পত্র না বলিয়। পুস্তক বলিলেও চলে। স্থৃতরাং 
আপনি ইচ্ছা করিলে তাহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারেন, 
অথবা কোনও মাসিকপত্রে দফায় দফায় প্রকাশের জন্ত পাঠাইতে 
পারেন।” 

সম্পাদক মহাশয়ের এই পত্র পাঠ করিয়া আমার সাঁহম 
বাড়িয়া গেল। তবে ত আমি একজন মাসিকপত্রের লেখক ঝ। 
গ্রন্থকার হইয়া দাঁড়াইয়াছি। স্থৃতরাং এখন হইতে তুচ্ছ সংবাঁদ- 
পত্র ছাড়িয়। দিয়া আমি মাসিক-পত্রিকার স্তস্তে লেখনী-সঞ্চালন 
করিতে আরস্ভ করিলাম। আমার লেখা পাইবাঁর জন্ত ক্রমে 
অনেক সম্পাদক আমার নিকট আসিতে লাগিলেন । আমার 
লেখার একটু বিশেষত্বের জন্তই তাহার এত আদর বাড়িয়া গিয়া- 
ছিল। কোন বড় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে জারস্ত করিয়! তাহার 
মধ্যে আমি নিজের কথাই পাঁচ কাহন করিতাম। আমি জানি- 
ভাষ যে, আজকাল সাহিত্যজগতে নাঁম কিনিতে হইলে প্রবন্ধের 
মধ্যে লেখককে তাহার স্বকীয় উত্তমপুরুষেব্ কিঞ্চিৎ অধিক ওড়ন 
পাড়ন করিতে হয়। ইহা উচ্চশ্রেণীর লেখকের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । 



বিছা ও বুদ্ধি। ণণ 
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একবার কোন প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে “ভারতে আধ্যজাতির 

অভ্যুত্থান” নামে একটি প্রবদ্ধ পাঠাইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধের 

ভণিত! করিতে গিয়৷ আমাকে নিজ জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত- 
মান ঘটনার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইয়াছিল। কারণ, পাঠ- 
কেরা লেখকের নিজের কথ। শুনিবাঁর জগ্তই সর্বদা! উৎক হইয়া 
থাকে । স্থতরাং তাহাদের উৎকঠ1 নিবারণের জন্ত আমাকে 

লিখিতে হইল যে, আর্ধ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়৷ আমি কিরূপ 
শৈশবে মাতৃক্রোড়ে ও ধাতৃক্রোড়ে লালিত-পালিত হুইয়াছিলাম ; 

বাল্যকালে কিন্ধপে পাঠশালে গুরুমহাশয়ের জন্ত নিত্য এক ছিলিম 
তামাকু সরবরাহ করিয়া লেখাপড়! শিখিয়াছিলাম ; বর্তমানে 

সাবালক হইয়া আমাকে কিকপ দেশহিতের জন্ত মাসিকপত্রের 
স্তস্তে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে; এবং ভবিষ্যতে যখন আমার 

বিবাহ হইবে তখন আমাকে শ্বশুরবাড়ী গিয়া কিরূপে শালী- 
শলাঁজদিগকে নিজের বাহাদুরীর গল্প শুনাইয়। রাত কাটাইয়া 
দিতে হুইবে। ভণিতায় এইরূপ আত্মকথা বলিতেই প্রবন্ধের 

কলেবর পূর্ণ হইয়! গেল। স্থতরাং 'ক্রমশঃ দিয়া ইতি করিয়। 
তাহ! সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দ্িলাম। 

কয়েকদিন পরে সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধটি আমাকে ফিরাইয়! 

দিপা লিখিলেন,_ 

“আপনি শ্বশুরমন্দিরে গিয়া! যখন আত্মকাহিনীর একাধিক 

সহত্র রজনীর আখ্যায়িক! বলিতে আরম্ভ করিবেন, তখন আশ 

করি আপনার কোনও চতুর শাক আপনার পেট চুলকাইয়। 
দিবে। নচেৎ বাড়ীতে কেহই রান্রে নিদ্রা যাইতে পারিবে ন1। 
শুনিয়াছি, পাঠা কোন নৃতন স্থানে নীত হইলে সমস্ত রাত্র ভ্যা ভয। 



৭৮ গোবর গণেশের গবেষণা । 

করিয়। চীৎকার করে এবং বাড়ীর কাহাকেও ঘুমাইতে দেয় না। 
কেবল তাহার পেট চুলকাইয়া দিলেই সে চুপ করিয়া থাকে ।” 

আমি বহু গবেষণ। করিয়া স্থির করিলাম যে, সম্পাদক 

মহাশয় আমাকে যে ছাগঞ্জাতীয় জীবের সহিত তুলন! করিয়াছেন, 
তাহ! সমীচীন হয় নাই ; যেহেতু তজ্জাতীয় জীবের ন্তায় আমার 
'মার্গ-শীর্ষে" ক্ষুদ্র লাহুলের, মন্তকের উপর শৃঙ্গের এবং ত্বকের উপর 

ঘনসন্লিবিষ্ট কৃষ্ণলোমের একান্ত অভাব । প্রকৃতপক্ষে আমি 

আধ্যজীববিশেষ। স্থতরাং আমার নিজের কথা বলিলেই যে 

প্রকারান্তরে আর্ধ্জাতির কথ! বল! হইল, তাহ। সম্পাদক মহা- 
শয়ের বোধগম্য হয় নাই। যাহাহউক, আমি তীহার বুদ্ধির 
অল্পত! এযাত্রা মার্জন1 করিয়া! তাহার পত্রিকার জন্য এবার আমার 

একটি সচিত্র ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত পাঠাইলাম। 

আমাদের নিজ গ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী গ্রামসকল পদ্িদর্শন 
করিয়া! বহু আয়াসে এই ভ্রমণ-বৃত্াস্ত লেখা হইয়াছিল। ইহার 

মধ্যে পললীপধপার্বস্থ তরুতলে দক্ষিণরায়ের মুণ্ডের ও শশ্তশ্তামল 

প্রান্তরের অনেকগুলি চিত্র ছিল | গ্রামের মর্দনমোহনজীউর 

বারোয়ারী উপলক্ষে এক বৎসর গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া" 
ছিল। তাহার বর্ণনা ও দুতীবেশে বেহালা কাধে গোবিন্দ 
অধিকাঁরীর চিত্র দেওয়। হইয়াছিল । এবং নিকটবস্তা ভূযপ্তী 
গ্রষের বিখ্যাত তর্জার দলের কবি শ্রীবল্লন্ছের প্রপিতামহের 
রচিত রাঁসলীল। বিষয়ক একখানি কীটদদ্ট প্রাচীন পু'থির একপৃষ্ঠার 
লাইনব্লক ছবি দেওয়া হুইগ়াছিল। সম্পাদক মহাশয় সাগ্রহে 
আধার এই সচিত্র ভ্রমণ-বৃত্বান্ত তাহার পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়! 

দ্বার। আমাকে তাহার শত-শত ধন্যবাদ জাপন করলেন । 
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ইহার কিছুদিন পরেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে আমার নিকট 
অনুরোধ আসিল ষে, উক্ত পু'খিখানি যথামূল্যে সংগ্রহ করিয়া 

এডিটু করিয়া দিতে হইবে । বলা নিশ্রয়োজন যে, আমি তাহা 
করিয়৷ পরিষদের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলাঁম। 

পরিধদের কোঁন কোন অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন যে, আমার এ 

এডিশনের মধ্যে সর্বজ্জই মৌলিক আদিরমকে আছ্ন্তমধ্যরস 
করিয়! সর্বাঙ্গীন ফুটাইয়া তোল! হইয়াছিল এবং তাহার কোথাও 

বস্ততস্ত্রের অভাব হয় নাই। আমি জানিতাম, যে কথা সাধারণ 
ভাবে ঝলিলে অশ্লীল বা রুচিবিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, তাহ। 
প্রাচীন কাব্যের দোহাই দিয়। কৃষ্ণপ্রেমের আবরণে প্রকাশ করিলে 

সকলে বিশেষ রুচিপূর্ববক উদরস্থ করে। কারণ, “দেবতার বেলা 

লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মন্তষ্যের বেলা 1” এই এডিশনে সাধারণে 

আমার বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছিল। তবে ইহা যে কোন্ শ্রেণীর 
বিদ্যা তাহ। বলিতে পারি না। 

মাদক দ্রব্যের ন্যায় বিদ্যাকেও মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে বিভাগ 
করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর বিদ্য। 521701976) তাহ! পেটে 

পড়িলেই ত্রাণ্ীর ন্তায় উত্তেজনা করে এবং চালচলনে একটু 

ছটাছুটির ভাব আনিয়। দেয়। যথা, পাশ্চাত্য বিদ্য|। কোন জাতির 

উদরের মধ্যে এই বিদ্য। প্রবেশ করিলে তাহারা রেলওয়ের 
এঞ্জিনের মত ভালমন্দ পথে অবিরামহট্ পাঁট্ করিয়। ছুটিতে থাকে। 
আমাদের ইয়ং বেঙ্গলের পেটে এই বিদ্যা ঢুকিয়া৷ তাহাদিগকে 
উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। নেশার ঝেোকে তাহারা সমান্গের 
সমস্ত ওলট, পালট, করিয়! দিতেছে, গক্ষজনদিগকে ওল্ড, 
ফুল্ বলিয়। ডোন্ট, কেয়ার করিতেছে। তাহাদিগের দৌরাস্্য 
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নিবারণের জন্য কর্তৃপক্ষ ও সমাজের নেতাগণ একধোঁগে চেষ্টা 
কর্সিতেছেন। শু'ড়ির দোকানে মদের বোতল সাজান থাকে; 

আর মাতালকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দোকানের সম্মুথে সরকারী 

রাস্তার উপরে পুলিশ মোতায়েন থাকে । আমার মনে হয়, 

এদেশের ইতরাজী স্কুল কলেজগুলি এইরূপ শু'ড়ির দোকান। 
ইয়ং বেঙ্গল এইখানে পাশ্চাত্য বিদ্যার ভোজ, টানিয়৷ রাজনৈতিক 
পথে পদার্পণ করিয়া বিপন্ন হয়। এ বিদ্যা পাশ্চাত্যজাতির 

পেটেই সহ্ হয়। এদ্রেশবাসীর ইহ! সেবন কর! অকর্তব্য। 

সে কারণে ভারতবাঁসীর জন্য আমি আর এক শ্রেণীর বিদ্যা- 
কেই শ্রেয় বলিয়া ।বেচনা করি। ইহা প্রাচীন প্রাচ্য বিদ্যা । 

গঞ্জিকা ও অহিফেনের ন্যায় এই বিদ্যা ভিতরে প্রবেশ করিলে 
দেহ ও মনের চাঞ্চল্য দূর করে। ইহার তুল্য 56৪৮০ বা 
অবাক নেশা আর নাই। সেকালে এদেশের মনীষীগণ সাংখ্য- 

পাগলের ছিলিমে দম লাগাইয়! বুদ হইয়। হুমমম চৈতন্যের স্থতা 
দিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, 

আর কোন গোলযোগ বাঁধাইতেন না। কেহ কেহ বা কলাপ- 

পাণিনির কালাাদ্দে মৌজ করিয়া দিবারাত্র যত্ণত্ব বকিতেন। 
তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশেষ রসগ্রাহী ছিলেন, তাহার। নিয়ত 

মুক্তকচ্ছ হইয়া গোপীভাঁবে প্রেমরনে “বিভোঁরা” হইয়া থাকি- 
তেন। প্রীচ্যবিদ্যাবিশাঁর্দ অধ্যাপকমহলে, অধুনা! সাঁলঙ্কার 

অভিনন্দন রচনার ঈষৎ প্রকোপ দৃষ্ট হইলেও, পাশ্চাত্য জান- 
বিদ্যার মাদকতাঁয় যে পলিটিকাল্ লক্ষ-ঝম্প ও চীৎকার-ফুৎকাঁর 
আনয়ন করে, তাহাদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ন সভাব। আমা- 
দিগের ইংরাজী অনভিজ্ঞ বন্ধ প্রপ্তামহগণ এ সকল উৎপাত 
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জানিতেন না। তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা লক্ষগুণে সুখী 

ছিলেন। আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যা শিখিয়৷ আজ অশেষ লাঁঞচনা ভোগ 

করিতেছি। মেকলে সাহেব ঝকৃমারী করিয়া এই বিদ্যা চলিত 
করিয়৷ গিয়াছেন। এখন আমাদিগকে তাহার ঝক্মারীর মাশুল 

গণিয়! দিতে হইতেছে । 

বিশেষ অর্থদণ্ড দিয়া যে এই আধুনিক বিদ্যা লাভ করিতে 

হয় তাহা সকলেই জানে। প্রতাঁপনগরের জমীদার বিশ্বস্তর 
বাবুর মধ্যমপুত্র স্থরেন্ত্রনারায়ণকে ইংরাজী লেখাপড়। শিখাইতে 

লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এক গোরা মাষ্টারই বেতনরূপে 

পঞ্চাশ হাজার টাক! লইয়াছিলেন। তীহার নিকট বিদ্যা শিখিয়া 

কুমার সাহেব ছু'এক বংসরের মধ্যেই অনেক পরিমাণে বাঙ্গলা 

ভুলিয়৷ যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যখন বিলাত হইতে 
মেম বিয়ে করিয়। মিভিল এগ্রিনিয়ার হইয়।! দেশে ফিরির। আসিয়া 

পিতার চরণে সেলাম করিলেন, তখন আর বৃদ্ধের আনন্দের সীমা 

রহিল না। তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্ত সকল অর্থব্যয় সার্থক 
জ্ঞ/ন করিলেন। কালে কুমারসাহেবের পাঁচটি লাল বর্ণের 

সস্তান হইয়াছিল। ইহার! ডাগর হইয়া বঙ্গদেশকে পিতৃভূমি 
এবং ইংলগুকে ..তৃভূমি বলিত এবং জাতির পরিচয় জিজ্ঞাস! 
করিলে বলিত, “হাম্রা বেঙ্গালী আছে” । তাহার! কুমাঁরসাঁহে- 

বের সঙ্গে একবার এক সভায় গিয়াছিল। সেখানে যখন সকলে 

বন্দে মাতরং, ধ্বনি করিতে লাগিল, তখন তাহার। “হিপ, হিপ, 

সুরে? বলিয়। চীৎকার করিয়াছিল। 

কুমারসাছেব ও তাহার পিতাঁসাহেব বলিতেন, “বিদেশী 

সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ ন! হইলে বাঙ্গানী জাতির উন্নতি হইবে 
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ন।। সকলের পক্ষে বিদেশে গিয়া! রিদেশিনী সংগ্রহ করিয়া আন 

সম্ভবপর নহে। কিন্তু ইচ্ছা করিলে অনেকেই নিজ নিজ গৃহে 

বিদেশী জামতার সাহায্যে উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন করাইয়া লইতে 
পুরেন। আমাদের জাতীয় ইউজেনিক্সের কঠিন সমস্যা সহজে 

মীমাংস! করিয়া লইবার ইহাই গ্রকুষ্ট উপায়” লাখ টাকা খরচ 
করিয়] লেখাপড়া না শিখিলে এরূপ জ্ঞান বুদ্ধিহয় না। এ জ্ঞান 

হাবশর্ট স্পেন্সারের ছিল না। তিনি জাপানীদ্দিগকে ইউরোপীয় 
জাতির সহিত র্ক্ত সংমিশ্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । আমি 

তাহাকে পণ্ডিত-মূর্থ বলি। 

ভবে স্বল্পব্যয়েও যে আজকাল বিদ্যাশিক্ষা হয় না, একথা 

বলিতে পাঁরি না । বাগবাজারের বাকাবিশারদ অতি অল্প- 

ব্যয়ে বিদ্যার্জন করিম়্াছিলেন। অনেকে বলিত, তিনি ধান 

দিয়া লেখাঁপড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্ততিনি যে একজন উচ্চ- 
দরের স্বজাতি-সংস্কারক তাহার আর সন্দেহ নাই । সকল সভায় 

ও সংরাদপত্রে তিনি তাহার ওজন্বিনী ভাষায় সর্বদ1 শ্বদেশ- 

বাসীর অধঃপতনের চিত্র নানাবর্ণে অঙ্কিত করিতেন। বাঙ্গালী 

জাতি যে কিরূপ ন্বদেশদ্রোহী, স্বার্থপর ও চরিত্রহীন তাহা তিনি 
মেকলে সাহেবের বচন উদ্ধৃত করিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করি- 
তেন। ভিনি জানিতেন যে, নাহেবদিগের সভায় কেহ তাহা 
দিগের জাতীয় চরিত্রের দোষ দেখাইয়া বা নিন্দা -করিয়া বক্ততা 
করিতে উঠিলে তাহাকে তাহারা চাবুক লইয়া তাড়া করেন। তিনি 
বলিতেন, “সাহেবদের ধৈর্য নাই। কিন্তু এদেশের লোকের 
ধৈর্য অপীম। তাই আমি তাহাদিগকে বাক্যবাঁণে বিদ্ধ করিয়। 
জাগ্রত করিবার স্থবিধা পাই। তাহাদিগকে 520156 করাই 
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আমার উদ্দেশ্য ।' এতদিন যে বাঙ্গীলীরা বক্তার মুখপদ্মবিনিস্যত 
'স্বজাতিনিন্বার সুধা অল্লানবদদনে পান করিয়া! আসিত, একথা ঠিক । 
কিন্তু আজকাল তাহাদিগের ধের্যযচ্যুতি হইতে আরম্ভ হওয়ায় এই 

* সকল শ্বজাতিসংস্কার কগণের বড়ই অস্থবিধা হইয়াছে। 

একদিন এক সভায় বাঁক্যবিশাঁরদ মহাশয় বাঙ্গালীচরিত্রের 

গ্লানি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে $110818০ করিতেছিলেন। তখন 
শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "মহাশয় ! দেখিবেন, 
যেন আপনার ভৎপনার তীব্র কষাঁঘাতে বাঙ্গীলীজাতি রাস 

ছিড়িয়া, ল্যাজ তুলিয়া উন্নতির পথে দৌড় না মারে” আর 
একক্গন শ্রোত1 বলিল, “বাঙ্গাণীর1 বেটে ঘোড়া, অধিক চাবুক 

খাইলে শুইয়া পড়িবে ।” আর একজন শ্রোতা বলিয়! উঠিল, 

“আপনার বক্তৃতার 9617151876 সেবন করিয়। আমাদের নাড়ী 
ছাড়িয়! হিমাঙ্গ হইয়। আদিতেছে। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন, 
আর এ ওঁষধ প্রয়োগ করিবেন না।” শ্রোতাদিগের বোল্চালে 

বাঁক্যবিশারদের বাক্যজাল আপনাঁআপনি গুড়াইয়া আসিল। 
তিনি মনে মনে বলিলেন, এ জাতির আর উন্নতির আশা নাই। 

কতলোকে যে কত রকম বিদ্যা শিথিয়া কত রকমে তাহার 

পরিচয় দিতেছে এবং কত রকম ফল লাঁভ করিতেছে, তাহা এক 

মুখে বলিয়া শেষ কর] যায় না। গোপাল সরকারের পুত্র 

কৃষিবিষ্ভার কলেজে অধ্যয়ন করিয়! ডেপুটি হইয়া ধাঁন কাটার 
মোকদ্দমার বিচার করিতেছেন। যিনি এরূপ মোকদমার 

বিচার করিতে বমিবেন, তাহার পেটে কিঞ্চিৎ কৃষিবিদ্য। থাকা 
নিতান্তই আবশ্তক। নিতাই দত্তের শ্যালক ইটালী হইতে 

কল্যাবিদা। শিখিয়া আসিয়া এদেশে তাহার চাষ আবাদ করিয়া 
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কেবল দঞ্চ'কল! ভক্ষণ করিতেছেন । যে মুক্তবায়ুতে কলাবিদ্যার 

গাছ বর্ধিত হইয়! স্থফল উতৎপার্দন করে, এদেশে তাহার অতাব। 

রামচন্দ্র ভদ্র উচ্চদরের সঙ্গীতবিদ্যালাভ করিয়া মেছুগা- 

বাজারের মুন্না! বাইজীকে গান শিখাইয়! থাকেন। নচেৎ রাম- 
ভত্র দাদার দৈনিক মদ গাঁজার খরচ জুটে না। যতীন বন্ধ 
এম্। এস্সি পাশ করিয়া ঘরে হাড়ি ন্ চন্ বলিয়া পঁচিশ টাকা 

বেতনের চাঁকরির উমেদাঁর হইয়া ঘুরিতেছেন, কিন্তু সকল 
আফিসেই “7০ ৪০2১০). বগলাপ্রসাদ জ্যোতিষী কাশীধামে 
জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা! করিয়া সম্প্রতি সংবাদপত্রে ছাপাইবার জন্ত 
জান্মীনীর পরাজয় ও লর্ড কিচেনারের কোর্ঠী গণনা! করিতেছেন। 

ডাক্তার নবীনচন্ত্র বড়াল, এম্, বি, মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা- 

বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ধাতুদৌর্বল্যের অবধোঁতিক পেটেন্ট ওধধ 
বাহির করিয়া জাহির করিতেছেন, যেহেতু কেবল এলোপ্যাথিতে 
আর কুলায় না। আর, চুরিবিদ্যা শিখিয়াছিপ্েন ওপন্যানিক 

'অবিনাশ বটব্যাল। ইনি ফরাসী ও জার্মান লেখকদিগের, 
কেতাঁব বেমালুম আত্মসাৎ করিয়। সন্দর স্থন্দর উপন্তান ও. 

নবগ্তাম লিখিয্। প্রমাণ করিয়াছেন যে, “চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা) 
যদি না পড়ে ধর।।” | 

এ সকল হচ্ছে অর্থকরী বিদ্যার কখা। এ বিদ্যার সঙ্গে 
বুদ্ধির বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ-_উভয়ে উভয়ের মাসূভুতো৷ ভাই। এ 

দুই ভাইয়ের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা সর্বত্র ঠিক করিয়া 
উঠা যায় না। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, বুদ্ধি বড় 

ভাইয়ের মত আগে আগে দৌড়াইতেছে,, আর বিদ্যা ছোট 
ভাইয়ের মত তাহার পশ্চাৎ অন্থুদরথ করিতেছে । অনেক চতুর 
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লোক বিষ্তার অত. বুদ্ধির দ্বারা ঢাকিয়া লয়। শুনিয়াছিলাম, 

এক বড়লোক অন্ব লেন। কিন্তু তিনি সকলকে জানাইতে 
চাহিতেন যে, তীভা : নংবাঁদপত্র পড়িবার মত বিদ ও দর্শনশক্কি 

ইসাছে। গাই তিনি €ঙ্গীন চশমার ছ্বারা দুই চক্ষু ঢাকিয়া 
তাহার সম্মুখে খবরের কাগঞ্জ ধরিয়া থাকিতেন। নৃতন লোক 

আসিয়া বুঝিতে পারিত না যে, তীহার বিদ্যা ও দৃষ্টির অভাব। 
একদিন তিনি কাগঞ্জ উপ্ট। করিয়া ধরিয়া ধরা পড়িয়া বেয়াকুব 

বনিয়াছিলেন। ইনি বলিতেন, বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি বড়। 
পেটে অধিক বিদ্য। থাকিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে 

ধামা ঢাক! দিয়। বুদ্ধির হাড়ি খুলিয়া দিতে হয়। উদাহরণ স্বব্প 

একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। এক বৃদ্ধ ঘটিরাম ডেপুটি 

তাহার এম্. এ. পাস-করা পুত্রকে চাকরির জন্য বড় লাহেবের 

কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। সাহেব [72110 13281” বলিয। 

খাতির করিলেন। বাবুও একটি আপাদমস্তক সেলাম করিয়৷ 

সাহেবকে অভিবাদন করিলেন। তাহার সঙ্গে যুবকটি কে, 
(হেব তাহা জানিতে চাহিলে, ভেপুটি বাবু, 81) 507, 5171” 

না বলিয়! বলিলেন) পা 5০. 5371” ভেপুটির মুখে 7010172এর 

বাবু-ইংলিশ শুনিয়া নাহেব মহাখুদী হইলেন। বাবু তখন পুত্রকে 
মাহেবের সম্মুখে দীড় করাইয়া বলিলেন, “০ম: [০০ 
561৮2069211 ০৪00000৮৮11 £50208910 

21৮6 10107 50176 79051) 07010 ৮6190618000 500 11] 

08. ৮/০ £910678650009 967%270) 511 লাহেব গশুনিয়! 

হো হো করিয়। হাসিয়া উঠিলেন এবং ডেপুটিবাবুর পুত্রের চাক. 
রির আশা! দিলেন 

৮ 
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বিদ্বান পুণ্র জানিতেন যে তাহার বাঁপের ভাল ইংরাজি জানা 
ছিল। স্থৃতরাং সাহেবের সম্মুখে বাপের মুখে এরূপ ভয়ানক 
ভুল ইংরাজি শুনিয়া তিনি রাগিয়া টং হইয়াছিলেন। বাহিরে 
আগিয়। তিনি বাপকে বলিলেন, “ছি ছিবাবা! আপনি অমন 

ভূল ইংরাজি বলাতে আমার মাথা কাঁট। গিয়াছে ।” বাপ 

বলিলেন, “ও হে বাপু! বড়র কাছে ছোট হোতে হয়, পণ্ডিতের 

কাছে মূর্খ সাজিতে হয়ঃ 'তবে কাজ পাওয়া] যায়। সাহেবদের 

কাছে এতদিন “] ১০17, 8111” করেই আমি এত বড় ডেপুটি 

হয়েছি। কেবল বিদ্যা থাকিলেই হয় না, বুদ্ধি থাকা চাই 1” 
ঘটিরাঁম বাবু খাটি কথ।ই বলিয়াছিলেন। সাহেবর। মাতৃগত 

হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইংরাজি বলিতে আরম্ভ করেন। আর 
বাঙ্গালীদের ইহ! পেটের দায়ে সাধা বিদ্যা এবং পেটের দ্বায়েই 
ইহা ব্যবহার করিতে হয়। এইজন্যই ইংরাজি ভাষ৷ বাঙ্গালীদের 

মুখ দিয়া বাহির না হইয়! প্রায়ই নাক দিয়া বাহির হয়। আফি- 

সের বড় বাবু সাহেবের কাছে নাঁকী স্থুরে কথা বলেন। বাঙ্গালা 
সম্পাদক সংবাদপত্র লেখেন অন্ুনাসিক স্বরে। হাকিম সাহেবের 

এজলাসে বাঙ্গালী উকীল বারিষ্টার সওয়াল জবাব করেন প্রায়ই 

অস্ভনাসিক স্বরে। লাঁট মজ.লিসেও বাঙ্গালী মেম্বরের অন্নুনাসিক 
স্বর বাহির হয়। 

কিন্ত বঙ্গভাষা দীনাহীন! পিচুটিনয়না” হইলেও, তাহ! বাজা- 
লীর মাতৃভাষা! ; সুতরাং তাহা তাহার মুখ হইতে দেশ কাল 
পাক বুঝিয়৷ বিশেষ তেজের সহিত রি হয়। বা্ালী 
যখন তাহার জাতভাইকে ক্রোধে গালি দিতে থাকে, অথব। 

অন্দবমহলে স্ত্রীর কাছে বারত্বের অভিনয় করে, তখন তাহার 
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মাতৃভাষা যে কতদুর ওজস্বিনী, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী 

থাকে ন1। তাই বাঙ্গালী তাহার নিজের কোটে ইতরাঙ্জি ভাষাকে 

প্রবেশ করিতে দিতে রাজী নহে। মিসনারি ওত্রান্ষগণ বিধর্মী 

খালিকা বিদ্যালয় খুলিয়া বাঙ্গালীর মেয়েদিগকে ইংরাজি শিখা- 

ইয়া সর্বনাশ করিতেছে দেখিয়া, সমাজের নেতাগণ হার 

প্রতিকারের উপায় করিয়াছেন । শাহা হচ্ছে মৃহাকালী পাঠশালা 

অর্থাৎ বাঙ্গালী মেয়েদের ধর্মশিক্ষার বিদ্যালয় । 

আমাদের গ্রামেও বালিকািগের জন্য একটি মহাকালী 

গাঠশাল। স্থাপিত হইয়াছিল। এই পাঠশালায় বাঁলিকাদিগকে 

পাঠের মধ্যে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, এবং শিবপূজা, সেঁজতী ও 

অগ্যান্ত যাবতীয় নিত্যকম্মপদ্ধতি হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া 

হইত। বালিকাগণ যখন চন্দন মাখিয়! দল রর সমন্বরে 

সুর করিয়া স্তব পাঠ করিত, তখন নকলে মোহিত হইয়া যাইত । 

একবার এই পাঠশালার পাঁরিতোধিক হী সময় আমি 

উপস্থিত ছিলাম । এই উপলক্ষে কলিকাতার বড় আদালতের 

একজন প্র্িদ্ধ বাঙ্গাঁগী হাকিম সভাপতির আমন গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়! বলিলেন, “বাঙ্গালী বালকদিগকে 

ইংরাজী শিক্ষা দিয়া যে কি কুফল ফলিয়াছে_তাহা! আমর! 

মকলেই অবগত আছি। অতএব আমাদের মেয়েদের আর 

ইংরাজী শিক্ষা দিয়া সর্বনাশ করিতে রাজী নহি।” আমি ইংরাজী- 

নবিশ সভাপতি মহাশয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ইা 
করিয়। তাহার বক্তৃতা গিলিতেছিলাম। তাহার এই কথ! 

শুনিয়।৷ আমার জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া গেল। বাঙ্গাপী যে ইংরাজী 
শিখিয়। কিরূপ গর্ভত্রাব হয়, তাহা যেন চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ 



৮৮ গোবর গণেশের গবেষণা । 

করিতে লাগিলাম। বক্তৃতা অস্তে পারিতোধিক বিতরণের পর 

আমি গাত্রোখান করিয়া! সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলাম 

আমি বলিলাম,-- 

দম লক্ষমীগণ! তোমাদের বিদ্যাশিক্ষা কেবল বিবাহ পরথত্ । 
শীঘ্রই তোমাদের বিবাহ হইবে। তখন তোমরা আর পাঠশালায় 

আসিতে পারিবে না। তখন হইতে তোমাদিগকে লক্ষ্মী বউ 

হয়ে ঘরের মধ্যে থাকিতে হইবে । গৃহলক্ষমী হইয়। তোমাঁদিগকে 

সেয়েলী শাস্ত্রমতে সকল রকম হিন্দু আচার ও নিয়মকর্মম রক্ষা 

করিতে হইবে। তোমাদের কাহারও কাহারও স্বামী ষদি ব্যবসা" 

বাণিজ্য বা শ্বদেশের কাজের জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে কোন 

্েচ্ছদেশে চলিয়া যান, তাহা৷ হইলে বুঝিবে যে তাঁহাদের ধর্ম 
নষ্ট হইয়াছে । তোমরা তখন তাহাদের সহধর্মিণী না হইয়া, 

গৃহধর্দিণী হইয়া গৃহে ঘরকন্না। করিতে থাকিবে। বিদেশে স্বামীর 

নিকট গমন করিলে তোমাদিগেরও ধশ্মনষ্ট হইবে । তবে ম্বামী যদি 

আবার দেশে ফিরিয়৷ আদিয়! গরুর খাইয়া গৃহ-প্রবেশ করিতে 
স্বীকার করেন, তুখন তোমরা পুনরায় তাহার সহধর্দিণী.. হইবে। 
এরূপ স্থলে-শ্বামীর একটু গোবর খাওয়া বিশেষ আবশ্যক। 
গোবর অতি উৎকৃষ্ট জিনিদ। এই জন্তই আমি আমার নামের 

গায়ে চিরদিনের জন্য গোবর লাগাইয়। রাখিয়াছি। সকলে 

আমাকে গোবরগণেশ বলে। গোবরের ছুল্য পবিজ্র শোধক 
প্রব্য আর নাই। সাবান ব্যবহার করিলে হিন্দুধর্ম নষ্ট 
হয়। তাহা চর্ব্বি দিয়া তৈয়ার .হয়। অতএব তোমরা 

সাবানের পরিবর্তে গোবর ব্যবহার করিবে ।: হাঁত পা ধুইবে 
গোবর দিয়া, কাপড় কাচিবে গোবর দিয়; এবং সাবানের পরিবর্থে 



বিদ্যা ও বুদ্ধি। ৮৯ 
শপ 

গায়ে গোবর মাখিয়া গা ধুইবে। গোবরই আমাদের স্বদেশী 
সাবান। আর তোমর! এই পাঠশালায় যেরূপ সুন্দর নিত্যকর্খ- 

পদ্ধতি শিক্ষা করিতেছ, তাহাতে আমার আশ হয় তোমরা 

অচিরে ঘরে ঘরে সকলকে পৃজ। পাঠ ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করাইতে 

মক্ষম হইবে। সেজন্য আর ভট্টাচার্য্য পুরোহিতের আবশ্যক হইবে 

ন|। কিন্তু তোমাদিগকে এই কাধ্য করিতে হইলে মন্তকে এক 

একটি শিখ! ধারণ করিতে হইবে! আমি আঁশ! করি মহাকাঁলী 

পাঁঠশালার ছাত্রী হইয়। তোমর। তাহ! অনায়াসে পারিবে । মুস্তকু 

গন করিয়া চৈতন রক্ষ। করিলে তোমাদের মৌনদর্থোর বৃদ্ধি বই 
হাঁস হইবে ন1। প্র 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
- সিইও 

অবস্থা ও ব্যবস্থা | 

আমার পিশামহের মুখে দেকালের সুখ্যাতি করিতে পর্ধবদাই 

পাল পড়িত। তিনি বলিতেন,_- 

"আমরা ছেলে বয়সে দেখেছি, টাকার ষোল সের খাঁটি দুধ 

গাওয়া যাইত ; টাকার ছু” সের উৎকৃষ্ট গাওয়। ঘী পায়! যাঈত ) 

এক মণ উত্তম চালের দাম কখনই দু* টাকার বেশী হইত না। 

সেকালে ষেলোক পচিশ টাকা মাহিনায় চাকরি করিত) সেও 

বাড়ীতে দোল ছুর্গোত্সব করিতে পারিত। এখন যে ব্যক্তি এক শ 

দাকা মাহিনা পায়, দেও একটা চাকর রাখিতে পারে না। তখন 

কবিরাগের! কেবল পাঁচন খাওয়াইয়। ভারি ভারি জর আরাম 

করিত। এখন হযেছে সর্সৌধধি মহৌষধি এক কুইনাইন; তাই 
থাইয়ে খাইয়ে ডাক্তারের সকলের শরীর একেবারে জেরে দিচ্ছে 

সেকালে তীর্থের গুমর ছিল। তখন উইল ক'রে শ্রীক্ষেত্র-যাত্রা 

করিতে হইত। বহু কষ্টে হাটাপথে পুরা গিয়ে অনেকে জগন্নাথ 
দেখতে না পেয়ে লাউঝাড় দেখে কেঁদে আবু ভোত। এখন 

রেল হয়ে তীর্থের জারিজ্ুরি ভেঙ্গে গেছে । আক্জকাল বাবুভায়ার 
আফিস থেকে তিন দিনের ছুঁটী নিয়ে জগন্নাথদেবকে দশন দিয়ে 

ক্ষেত্র পবিত্র ক'রে আসেন ॥ 

দাদামহাশয় বলিতেন যে; সেকালের এক একজন লোকের 



অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৯১ 
পপি প্লিস সপ পা 

আহার দেখিলে তাক, লাগিয়া যাইত । আধমুণে কেদাঁর চক্র- 
বর্তার খাওয়া তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। চক্রবস্তী মশাই 

পাকা আধ মণ আহার করিতে পারিত। এক শ্রাদ্ধ-বাড়ীর ত্রান্ষণ- 

ভোজনে নাকি তাহার পাতে মাত্র পাচ সের লুচি দেওয়াঁয়,সে ঝাগ 

করির পাতাখানি পর্য্যন্ত চিবাইয় খাইয়! ফেলিয়াছিল। সেকালের 

লোক নাঁকি আখ চার এক শ বৎসরেরও অধিক বাঁচিত। তাঁহার 

দশ ক্রোশ পথ অনায়াসে পায়ে হাটিরা গিয়া দূরস্থ আত্মীয়ের 
খবরাখবর লইয়া আমিত। দাদামহাঁশয় বলিতেন,_- 

"এখন হয়েছে পোষ্টাফিস ! কালি কলম দিয়ে চিঠি লিখে 
টিকিট মেরে ফেলে দাও) তবে খবর গিয়। যথাস্থানে পৌছিবে। 

এখন কাহারও শ্বশুরবাড়ী একট! সামান্য খবর পাঠাইতে হোলে 

যেটাঁক। খরচ ক'রে টেলিগ্রাফ করিতে হয়, সেকালে তাহার 

অর্দেক খরচে এক হাঁড়ি রনকর। সন্দেশ পাঠাইতে পার যাইত। 
এখন সকল রকমেই আমাঁদের অর্থের স্থানে শনির দৃষ্টি পড়েছে” 

দাদামহাশয়ের এই সকল কথা সহজে কাটা! যান না। সেকা- 

লের চালচলন, বেশভৃষ।, আচার-ব্যবহার, বিছ্যাঝুদ্ি, এমন কি 

হানি ঠাট্। পর্য্যন্ত সকলই মোট! গোছের ছিল। এখন সমস্ত সুক্ষ 
হইয়। অপিতেছে। আগে লোকে বোক্ড়! চালের ভাত খাইয়া 
হজম্ করিতে পারিত ; এখন সহজেই পেটে বালাম বিধিয়। থাকে । 

আগে কঞ্চির কলম দিয়। অশাকুড়ে 'ক' ছ্বাদিতে হইত; এখন 

চোখে চশ মা লাগাইয়। ্টীল পেন দিয়া পিপড়ার ঠ্যঙের মত হরপ 

লিখিতে হয়। সেকালের ঠাট্টা বটকারা ছিল “চাষার গদি 
কাস্তের ঠোকর এখন ভিফামেশন বাঁচাইয়া শালা ভশ্লীপতিকে 

রহম করিতে হয়। 



৯২. গোবর গণেশের গবেষণা । 

সেদিন এক রেলগাড়ীতে দেখিলাম, দুইটি বাঙ্গালী যুবক 
সেকেও ক্লাসে চলিয়াছে। ছু'জনেই সৌথীন বাবু। জরি পাড়ের 

ফিন্ফিনে পাতল? ধুতি পরা--কাছ। ঝল্ঝল্ ক'চ্ছে, বুটিদার মিহি 
মসলিনের চুড়ীদার আন্তিনের পাঞ্জাবী জাম! গায়ে। পাঁচ্চা- 

কাজ-কর! সিক্কের চাঁদর হাওয়ায় সর্বদাই গা থেকে খনিয়া পড়ি- 
তেছে, পায়ে অর্দেক গিপ্টিকর! পম্প সঃ আঙ্গুলে হীরার আংটি, 

গলায় গার্ড চেন, এবং হাতে ফ্যান্সি ছডী। একজনের ছিপ 
ছিপে দেহখানি লগবগ ক'চ্ছে; তাহার ঘাড় ও মাথাঁর ছ'পাশ 
কামানো, কেবল সামনের দিকে এক গোছ। লম্বা! কৌকড়া চুল__ 
যেন “থরকাট। প্রেমাদ” বা মুক্ষি পায়রা । আর একজনের স্থুল 

থল্থলে গজেন্দ্রগামিনীনিন্দিত তঙ্গ ; তাহার সি'তাকাটা বাব্ৰি 

চুল--যেন কন্দর্প-বিরহে রতি আলুথালু বেশে আলুলায়িত কেশে 
হাটে মাঠে সন্তায় প্রেম করিতে বাহির হইয়াছে। সেই গাড়ীতে 
ইউরোপ হইতে নবাগত ছুটি সাহেব ছিল। তাহার! এই ছুই 
বঙ্গজীবকে নির্ণিমেষ লোচনে অবলোকন করিয়! সাব্যস্থ করিল 
যে, ইহারা নিশ্চয়ই “বেঙ্গলী ফিমেল্৮। একজন সাহেব বলিল, 

“ইহারা সম্তবতঃ 087010£ 1715. আমি মাহেবদের লিঙ্গবোধের 
পরিচয় পাইয়। বঙ্গীয় যুবকদিগের আধুনিক বেশভ্যাঁকে ধন্ত- 
বাদ দিলাম। 

সেকালের পোষাক অসভ্যতান্থ্চক হইলেও -তাহাতে একূপ 
বিঙ্গব্রম হইত না। চাঁদর নিবারিণী সভার এক অধিবেশনে 
বঙ্গবাসীর বেশতৃষ! সম্বন্ধে ভারি ডিবেট .হইয়াছিল। আমাকে 

ধরিয়া বাঁধিয়া এই সভার সভাপতি করা হইম়াছিল। একজন 

সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, বাক্গালীর- পোষাক খুব মোটাসোটা! 



অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৯৩ 

রকমের হওয়। আবশ্তক | তাহা বনচারী সওতালদিগের মৃত 

হইলেও ক্ষতি: নাই। সভা মহাশয় বলিলেন যে, রাঁমলক্্রণ 
যখন বন্ধন পরিয়া বনে গিয়াছিলেন, তখন তিনিও বাঙ্গালী- 
জাতিকে দকল রকম বাবুয়ানায় বঞ্চিত করিয়া সম্প্রতি বন্ধল 

পরাইয়! বনে পাঠাইতে গ্রস্তত। আর একজন সভা তাহার 
কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "1:০9 70801) 1১266 01 

[001% 101001109১০] 108৮54 ০01 006 ৮105.--অথাৎ), 

মৌখীন বাবুয়ানাকে অত্যন্ত ঘ্বণ। করিলে শিল্পকলাকেও কতকটা 
ঘণা। কর হয়। সভ্যদিগের অনেক তর্কবিতর্কের পর আমি 

দাড়াইয়। বলিলাম, 

“বাঙালী যুবকের| সৌখীন বেশভৃষা করে করুক, তাহাতে 
আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আজকালকার দিনে 

তাহাদিগের কাঁচা আল গ! থাকিলে চলিবে না। তাহাতে নিঙ্গ- 

বিভ্রাট ঘটিবাঁর সম্ভাবন!! এখন যেমন অবস্থা দীড়াইয়াছে 

তাহ! বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে আমি বাঙ্গালীর মেয়ে- 
দের বেশভৃষার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্তক 

বিবেচনা করি না । তাহারা অনুর্ধ্যম্পশ্তরূপ। হইয়। অন্দর মহলে 

থকিবেন। বিলাতের সফ্রাজেটদের ন্তায় তাহাদিগকে ভোট 

পাইবাৰ জন্য রণরঙ্গণী বেশে রাস্তার ধারের দোকানঘরের দরজ। 

জানালা ভাঙ্গতে হইবে না। স্থতরাং তাহাদিগের জন্য দেড় 

হাত ঘোম্টা টানা! চলে এরূপ বহরের ঢাকা, শান্তিপুর ও ফরাশ- 

ভাঙ্গার হাওয়ার কাপড়ের ব্যবস্থাই যথেষ্ট । ইহার উপর শ্রীচরণের 

জন্ত তরল আল্তা, কপোলের জন্য রুজ, কপালের জন্ত সোন।- 

পোকার টিপ, অপাঙ্গের জন্ত হুম্মা এবং দাতের জন্য কিঞ্চিৎ মিশি 



৯৪ গোবর গণেশের গবেষণা । 

যোগ করিলেই সোনায় সোহাগ! হইবে । “আর বাঙ্গালী স্ত্ীঞ্জাতি 

গহনা পরিতে বড় ভালবাসেন। কোন কোন অর্থনীতিজ্ঞ সাহেব 

বলেন যে, এদেশে যত মোহর ও গিনির আমদানি হয় তাহ! 

অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গবাসীর অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অস্তর্ধান 

হয়। মেয়ের! তাহাছার। গহন! গড়াইয়া ফেলেন। স্থৃতরাং আমা- 

দের কুলাঙ্গনাগণকে স্বদেশী ব্যাঙ্কবিশেষ বলা যাইতে পারে। 

এই ব্যাঙ্কে এককালে অনেক সোন। ছিল বটে ; কিন্তু এখন তাহার 

অধিকাঁংশই কেমিকেল হইয়। ধাড়াইয়াছে। ইহ! অবস্থা! অন্সারে 

ব্যবস্থ! মাত্র। যাহা হউক, বাঙ্গালী ললনাগণ যে বিশেষ গহনা- 

প্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তদ্দভাবে তাহারা নাকি স্বামীর 

সহিত কলহ-প্রিয় হইয়া উঠেন। শুনিয়াছি মণ্দরে সোনা ন' 
দিলে স্ত্রীলোকের মন পাওয়। যায় না। কিন্তু আজকাল সকল 

গহনাই পানে ভর | সেজন্য আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি যে, 
আমার বিবাহ হইলে একখানি সোনার থান ইট গড়াইয়৷ আমার 

অর্ধ্গিনীর কে ঝুলাইয়! দরিয়া তাহার মন ভিক্ষা করিব। যদি 

ইহাতেও তাহার মন ন! পাই, তাহা হইলে সেই ইট নিজের 

মাথায় মারিয়া মরিব।” 

একজন সভ্য আমাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিলেন, “দভা- 

পতি মহাশয় তাহার ভাবী স্ত্রীর সম্বর্ধনার জন্য যে ব্যবস্থ। করিয়া- 

ছেন, তাহ। সকলেরই অনুকরণ করা উচিত.” - আর এক সভ্য 

বলিলেন,*স্ত্রীজাতিকে সম্মান না করিলে পুরুষজাতির শোধ্যবীধ্যের 
স্কুরণ হয় না। পাঁশ্চাত্যদেশের লোক স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতে 

জানে, তাই তাহার! বীরের জাতি হইয়াছে, ভাহাদের লক্ষবীত্রী 

হইয়াছে” এই সকল কথ! শুনিয়। আমার হাঁসি আসিল । আমি 
বলিলা ম।-- 



আবস্থ। ও ব্যবস্থা । ৯৫ 

দস্্রীজাতিকে সম্মান দেখাইবার কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। 
আপনারা ভূল বুঝিয়াছেন। রমণীকুলের সম্মান করিয়! বীর- 

ভোগ্য। লক্ষষীপ্রী লাভ করিতে হয় ত সাহেবরাই করুক। আমরা 

সাহেব নহি। আমর! বাঙ্গালী । গশুনিয়াছি বিলাঁতে "সবক 

স্ীলোক সম্মুখে পড়িলে মাতালের মাতলামী স্থগিত হয়। 

আর বাঙ্গালী মাতালের সম্মুখে স্ত্রীলোক পড়িলে তাহার মাতলামীর 

মাত্র! বাড়িয়। যায়। আমাদের দেশে গাঁড়োয়ানেরা গাড়ী হাকাইয়! 
যাইবে, গাড়ীর সম্মুখে স্ত্রীলোক থাকিলে চীৎকার করিয়৷ বলিবে, 

“€ মাগি! ও মাগি! সরে যা” । আমর শুনিয়! হাসিব) গাড়ো- 

য়ানকে নিষেধ করিব না। হোলীর সময় পথে স্ত্রীলোক দেখিলে 

পশ্চিমদেশীয় পুরুষগণ “ছ্যা রা রা রা! রাঁর! কবীর! কবীর!” 

বলিয়! বিশুদ্ধ থেঁউড় আরম্ভ করিয়া দিবে; আর আমরা সেই 

মজা দেখিয়া বাঙ্গালীজন্ম সার্ক করিব। জনমজুরেরা ভর্র 

পল্লীর ভিতরে ড্রেনে পিন পু'তিবার সময় একযোগে সমস্বরে স্ত্ী- 

জাতির উদ্দেশে নানাবিধ 'অতিম্গীল” বাক্য চীৎকার করিয়া! উচ্চারণ 

করিতে থাকিবে, আর আমাদের বাঙ্গালীর কানে তাহা! মধু বর্ষণ 

করিবে, আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব না। কারণ, তাহারা 

স্্ীজাতীর প্রতি সম্বর্ধনান্থুচক ধ্বনি করিয়া বাহুতে বলসঞ্চয় 
করিতেছে । আমর! বুঝি, ইহাতে তাহাদের বীরত্বের ক্ষরণ হই- 
তেছে। বাঙ্গালী আমরা বছদিন হইতে পুরুষাহ্ুক্রমে এই ভাবে 

স্্ীজাতির সম্মান করিয়! আমিতেছি । ভগবানও তাই আমাদের 
অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থ। করিয়! দিয়াছেন ।” 

বাঙ্গালীদের আহার বিহারও তাহার্দের বীরত্ব ও পুরুষত্বের 

সম্পূর্ণ অনুকূল। বাবুভায়ারা৷ এখন সকাল বিকাল বায়ু ভক্ষণ 



৯৬ গোবরগণেশের গবেষণা । 

করিয়া থাকেন এবং হাওয়! খাইবার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার 

করিয়। অনেক অর্থব্যয় করিয়া দূরদেশেও গিয়া থাকেন। এইরূপে 
বিস্তর বাঁযু ভক্ষণ করেন বলিয়। তাহাদের পেটে বায়ু জমিয়া চোয়া 

টেকুর মারিতে থাকে । সেকারণে পরাতে ঝোলভাত এবং রাত্রে 

একটু ছুধসাগু ভিন্ন তাহাঁদের পেটে আর কিছুই হজম হয় না। 

এই লু পথ্যকেও একপ্রকার বাষুক্ষণ বলিলে চলে। মাছ মাংস 

অগ্রিমুল হওয়ায় অনেকেই দায়ে পড়িয়া ৮6::1/112)) ব! নিরা- 

মিষভোজী হন। পাছে পরজন্মে ব্রাঙ্গণের ঘরের বিধবা হইতে 

হয় এই ভয়ে কেহ কেহ ঝোলের বাঁটির তলায় কণিকা- 

মাত্র মৎস্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে, 'খণং কৃত্ব। 

ঘতং পীবেৎ। কিন্ত 'চুরিং কৃত্ব। মাছমাংসং খাবেৎ- এরূপ কথ! 

শাপ্ধ বলে না। সুতরাং বাঙ্গালী তাহা! জগন্নাথদেবকে দিয়া বর 

মাগিয়। অম্নরোগ আনিয়াছে। | 

সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই একপ্রকার নিরামিষভোজী। তাহাদের 

এই আহারের অন্ত সঙ্গত কারণও আছে । /111108] [990 101 

(100১6, 100 ৮11] 1116 200 010, 4৯00. ৮001091016 19০00 

[07 11050) $/1)0 ১৮11] 11৮0 2৮70 10)1)0-অর্থাৎ বাহার 

যুদ্ধ করিয়া মরিবে, তাহার। মাছ মাংস খাইবে। আর 

ষাহাদিগকে বীচিয়া থাকিয়া চিন্তা করিতে হইবে, তাহার 

নিরামিষ আহার করিবে। লড়াই কর্িবাঁধ জন্য বঙীয় 

জীবের কৃষ্টি হয় নাই। স্তরাং নিরামিষ আহাঁরই তাহার 
পক্ষে প্রশত্ত। যেহেতু তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিয়া অনেক 6171 

করিতে হইবে- অনেক ভাঁবিতে হইবে । তাহাকে ভাবিতে 

হইবে চাকরির ভাব্না,--না হইলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বন্ধ 

০০৮ পপি ১ আপি পাপা শপ ৮ ৯০ শশী স্পট লা্পীশািশি জিলা শা শক ০ লাগি পাপী ও শী শী শপ ১ জা আক পাপ শা এর 



অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৯৭ 

হইয়া যাইবে। তাহাকে ভাবিতে হইবে একপাল ছেলের ভাবন]। 
কারণ, তাহার সংসারে যঠীর দৃষ্টি আছে। যেখানে লক্ষ্মীর দৃষ্টির . 
অভাব, সেখানে যঠীর দৃষ্টি পূর্ণমাত্রায় থাকে। ধনবানেক্ ঘর. 
প্রায়ই পোষ্যপুত্র লইতে হয়। দরিদ্রের ঘরের চারিদিকেই ট্যা রর 

ভ্য।। ম। যঠীর কৃপায় বাঙ্গালীর বংশ নির্বংশ হইবার সম্ভাবন! 
নাই। 

তবে স্থবিধা এইটুকু ষে, বাঙ্গালীবাবুকে সমাজের ভাবনা বা 

দেশের ভাবনা ভাবিতে হয় না। তাহার সে ভাবনা ভাবিবার 

ফুরসদ্ কোথায়? প্রাতে পাওনাদারদের সঙ্গে বকাবকি করিতেই 
তাহার আফিসের বেল! হইয়। যাঁয়। আ'র সন্ধ্যার পর আফিস 

হইতে আমিয়৷ তাহাকে ঘোষবাবুদের বৈঠকখানায় কনসার্ট পার্টির 
আখড়ায় একটু তবলায় চাটি দিতে হয়, অথবা শিঙায় ফু" দিতে 

হয়। যতদিন এই শিঙা আছে, ততদিন তাহার একটা উপায় 

আছে। শি! হারাইলেই চক্ষুস্থির । অথবা! তখন হয় ত অবস্থার 

মত ব্যবস্থা হইবে। 
কালে কালে বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার অনেক ব্দলাইয়া 

গিয়াছে । সেকালে স্পর্শ-দৌষে বাঙ্গালীর জাতিপাত হইত। 

অথান্থের স্্রাণে ঠাকুরের পীরালি হইয়াছিলেন। একালে কাহারও 

উদরের ভিতর হইতে মুব্গী ডাঁকিয়! উঠিলেও জাত্যাংশের ব্যতি- 

ক্রম হয় না। উদাহরণ ম্বয়ং গোবরগণেশ শন্মা। একবার 

এক গৃহস্থের বাড়ীতে আমাকে ব্রতের ব্রাহ্ষণরূপে আহার করিতে 

হইয়াছিল। ভোজনান্তে আমি দ্বিগুণ দক্ষিণ! দাবী করিলাম । গৃহস্থ 

কারণ প্রিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, “আমি কি যে-সে 

্রাঙ্ষণ? আমাকে ভোজন করাইয়া আপনি ছতব্রিশটি জাতিকে 



৯৮ গোবর গণেশের গবেষণা। 
শিপ পপ পপি পপ পাশপাশি পাপা ১৭ পাশ সশাশিশাশ্ী শশা পোশীশিশাশীতিট তাপসী পা 

ভোঁঙ্গন করাইবার ফল প্রাপ্ত হইলেন অতএব আমি দ্বিগুণ কেন, 
ছব্রিশগুণ ভোজন-দক্ষিণ| পাইতে পারি ।” গৃহস্থ আমার কথা 

শুনিয়া নিশ্চই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন । 

আমার মতে বাঙ্গালীজাতির সমাজ মহিষিগ্রক্কতিবিশিষ্ট ৷ 

সমাজ-সংক্কারকগণ ইহার উপর যতই বলগ্রয়োগ করেন, ইভা 

গে। ততই বাড়িয়া যায়। মহিষের শিং ধরিয়া টানাটানি না 

করিলে সে নিজের ইচ্ছায় গাড়ী টানিবে, লাঙ্গল চালাইবে। 
তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লয় দিয়া কাঞ্জ করাইয়। লইতে হইবে। 

নমাজ-সংক্কার সম্বন্ধেও এই কথ। খাটে। বাঙ্গালীজাতির পারি- 

পার্থখিক অবস্থার যেরূপ পরিবন্তন হইতেছে, সমাজের মধ্য হইতে 

তাহার উপযোগী ব্যবস্থাও আপনা-আপনি গজাইয়া উঠিতেছে। পে- 

কালে বাঙ্গালীর ঘরে গৌরীদান ও চেলীর পলি দান হইত এবং 
বিবাহিত! কন্তা খতুমতী হইলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হইত। 
আজকাল খণদায়ে প্রপীড়িত পিত৷ পন্র বৎসরের কন্যাকেও 

পার করিতে পারেন না; কারণ পারের কড়ির অভাব । বন্ু- 

বিবাহ ত বহুকাল পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছে । সেকালে একজন বড় 

কুলীন দশ বিশ গণ্ডা বিবাহ করিয়া খাতা! দৃষ্টে শ্বশুরবাডীগুপি 

পথ্যায়ক্রমে পরিদর্শন করিয়। আমিয়াই খালাঁদ পাইতেন । একাঁলে 

বিবাহ করিলে স্ত্রী আসিয়া স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়া বসেন এবং তাহার 

ঘাড় ভাঙ্গিয়া খোরপোধ আদা করেন। সুতরাং এখন লোকে 

একটি বিবাহ করিতেই নারাজ-_বহুবিবাহ ত দূরের কথা। 
সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যে সভ্যাঁসভ্য খলিবার কিছুই 

নাই। ঝুঁএতদিন ইউরোপে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিব না বলিয়া 

তাঁহা সভ্যপদবাচ্য হইয়াছিল । শুনা যাইতেছে, বর্তমাঁন যুদ্ধের অব. 

১১১১১১১১১০০ 



অবস্থা ও ব্যবস্থা । ৯৯ 
পাশ পপ পপ বস পা সা সপ 

সানে বংশনাশ নিরবাকরণের জন্ত পাশ্টাত্যদ্রেশে আইন করিয়া 

আবার বহুবিবাহ চলিত করা হইবে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডি- 
তের। এই প্রস্তাঁব সম্বন্ধে লেখালিখি করিতেছেন। ত্রিশ নৎসরের 

যুদ্ধের ( [0105 0০৯ 8) পরে জাশ্মীনীতে নাঁকি বন্থ- 

বিবাহের পোষকতায় আইন কর! হইয়াছিল। অতএব সমাঁজ- 

নংস্ক(রের অর্থ হচ্ছে সমাজের যখন যাহ দরকার তাহাই । সমাজ 

নিজের দময়ৌপযোগী অভাব নিজেই পুরণ করিয়। লয়। কিন্তু 

তা বলিয়া কি সমাজ-সংস্কারকদিগের ব্যবসা বন্ধ হইয়া! যাইবে? 

কিছুতেই নহে । এখনও ঠাহাদের কাধ্য আছে। এই যে আমার 

বয়স তিনকুড়ি পার হইয়! গেল) তথাপি কেন বিবাহ হইল না_ 

তাহাদিগকে ইহার একটা বিহিত করিতে হইবে। আমি কাপড়ে 

(কেরোসিন ঢালিয়া আগ্তন লাগাইয়া আত্মহত্য। না করিলে কি 

সমাঁজ-সংস্কারকদিগের চৈতন্য হইবে না? 
পূর্বে আমার অনেকগুলি সম্বন্ধ আপিয়াছিল। কিন্তু বর্ণ, গণ, 

গোত্র ও লেনদেনের তক্রাঁর লইয়া তাহার সকলগুলিই ভাঙ্গিয়া 

গিয়াছিল। তখন কিসে আমার বংশ রক্ষা হইবে এই চিন্তাই 

প্রবল হইয়া দ্াঁড়াহল। এ রাঙ্গবংশ লোপ পাইলে দেশের একটা 

সমূহ ক্ষতি হুইবে ভাবিয়া! বন্ধুবর্গ আমাকে একটি বিধবা বিবাহ 
করিতে অনুরোধ করিলেন । স্থতরাং আমি সমাজ-সংস্কারকদিগের 

হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। গবেষণা করিয়া বুঝি- 

লাম যে, সমাজে বিধবাবিবাহ চলিত ন! থাকায় বাঁঙ্গীলীজাঁতিকে 

কাপুরুষ হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালী ভাবে, যদি তাহাকে সৈনিক 
হইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসঙ্জন করিতে হয়, তাহাহইলে তাহার 

অনাথিনী বিধবা পত্বীর কি উপায় হইবে? তাহাকে যে চিরদিন 



১০৩ গোবর গণেশের গবেষণা । 

পপ পদ আজ শিস শি গাল পদ পপ পাপা পলাশ সপীসপীপিপাসপ পাশ শিপ পিপাসা 

বৈধব্যানলে জলিতে হইবে। তাহার একাদশীর পরদিনে দ্বাদশীর 
জলযোগ যোগাইবে কে? পাশ্চাত্যজাতীর মনে এ দুশ্িন্ত। 

আসিতে পারে না। সুতরাং আমি স্থির করিলাম যে, স্বয়ং 

বিধবা! বিবাহ করিম দৃষ্টাপ্ত দেখাইয়| বাঙ্গালীর মরণভয় এবং বঙ্গ- 
রমণীর একাদশীর ভয় যুগপৎ দূর করিয়। দিব। 

এই সময়ে কলিকাতায় এক বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ দ্রাবিড়ী পণ্ডিত 

আসিয়াছিলেন ৷ বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমি তাহার মত জানিতে 

গেলাম । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহাকে বিধবাবিবাহ 

সমর্থন না খণ্ডন করিতে হইবে। যেহেতু তিনি স্বীয় পাগ্ডিতা- 
বলে শান্ত্ীয় বচন-প্রমাণদ্বারা৷ উভয় রকমই করিতে সক্ষম । তবে 

তাহার বিধান সর্বত্রই মৃল্যানুযায়ী। স্থৃতরাং আমি বুঝিলাম, 
(বিধবাবিবাহকে শান্ত্রানুমোদিত করিতে হইলে অর্থের আবশ্তক। 

আর কেবল বিধবাবিবাহ করিলেই হইল না । শেষে সমাজে 

ম্যাও ধরিবে কৈ? তাহাতেও অর্থবলের আবশ্যক। 
আমি বহু গবেষণ! করিয়া বুঝিলাঁম যে, সরকারী উচ্চপদ লাভ 

করিয়। প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অঞ্জন করিতে পারিলে সমাজে 
বিধবাবিবাহ, সধবাবিবাহ প্রভৃতি সমন্তই যদিচ্ছাক্রমে চলিত 

করিতে পার! যায়। এই সকল দক্ষ কুস্তকাঁর সমাজরূপ মৃত্তিকা 

লইয়া যাহ! খুপী তাহাই গড়িতে পারেন । আমি যখন ইহাদের ভাগা 
লইয়! মর্তে আসি নাই, তখন সমাজ-সংস্কার কর! আমার অদৃষ্টে 
নাই। গরীবের ঘোড়। রোগ কেন? একবার ধর্-সংস্কার করিতে 

গিয়া আমার যথেষ্ট আকেল হইয়াছিল। আবার সমাজ-সংস্কারের 

জন্য কোমর বাঁধিয়া কি হাস্তাম্পদ হইব? এইরূপ দাত পাচ 
ভাবিয়। আমি বিধবাবিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিলাম । 



অবস্থা! ও ব্যবস্থা । ১০১ 
(সপে 

শপ 

কেহ কেহ বলেন যে, আগে সমাজ-সংস্কার,তার পরে পলিটিক্স, 

আবার অনেকে পলিটিকান্ ঘোড়ার পিছনে সমাজ-সংস্কারের 

শকট জুড়ি দিতে চাহেন। যথা, পলিটিকাল্ কংগ্রেসের পশ্চাতে 

তাহারই মগ্ডপে প্রতি বৎনর ১০০1৪1 (011191761০9 এর অধি- 

বেশন। ইহার! বলেন যে, পলিটিক্সের ঘোড়ার পিঠে জোরে 

চাবুক লাগাইলে সে উদ্ধপুচ্ছ হইয়৷ সমাজ-সংস্কারের শকটকে 

টানিয়। লইয়। দৌড় দিবে । আমি সমাজজ-সংস্কারকে গুড স্ ত্রেণ 

এবং পলিটিক্স কে মেল ট্রেণ বলিয়। মনে করি। মালগাড়ীর মন্থর 

গতি; ডাকগাড়ী ঘণ্টায় ষাট মাইল ছুটে । এই জন্ত অনেকেই 

পঁলটিক্সের গাড়ীতে চড়িতে ভালবাসেন। স্থৃতরাং আমি সমাঞ্জ- 

সংস্কারের গুড.স্ ট্রেণ্কে সাইডিংএ লান্ট, করিয়! পলিটিক্ের মেল 

ট্রেণকে লাইন ক্রিয়ার দিব স্থির করিলাম। 

কমলাকান্ত চক্রবর্তী কুকুরজাতীয় পলিটিক্স ও বৃষজাতীয় 

পলিটিক্সের কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ফেউ জাতীয় পলিটিক্মের 

নাম করেন নাই। বোধ করি, তাহার আমলে এ বস্ব ছিল না। 

ব্রিটিশ সিংহের পশ্চাতে ফেউ লাগিয়া একপ্রকার পলিটিক্স, করা 

যাইতে পারে; এবং আকাল কেহ কেহ তাহা করিতেছেন বটে। 

কিন্তু পঞুুরাজ উত্যক্ত হইয়। ল্যাজের ঝাপটা! মারিলেই চক্ষু অন্ধ 

হইবার সম্ভাবনা! । স্থৃতরাং এ পথও বিপদসন্কুল। কিন্তু বিপদের 

আশঙ্কা আছে বলিয়া! আমার পলিটিক্স ত্যাগ করিলে চলিবে 

ন।। ইহাতে অর্থ আছে, ষশ আছে এবং দেশেরও কাজ হয়। 

গোলাপের ডালে কাটা, রদালের ফলে আঠ! চিরদিনই 

থাকে। 

তারপর আমি অবস্থার অনুযায়ী ব্যবস্থা করিলাম । পলি- 



১০২ গোবর গণেশের গবেষণা । 
চা শিট পশাপাপপশপীপপপািশ শিক িশীশিশিশীিশিশিিপিশালীত পাশাপাশি তালাশ সি শক ৯ ক ০ পাপা পাপ পাক শাপ 

টিক্মের আফিন খোলা আবশ্যক বুঝিয়া সহরে আসিয়া! সদর রাম্তার 

উপরে একখানি দোকানঘর ভাড়া লইয়৷ দেওয়ালের গায়ে সিন্দ,র 

দিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া! দিলাম,__ 

নমে। সিদ্ধিদাতা গণেশায় | 

সন ১৩১০ সাল--গুভ ১ল। বৈশাখ । 

শ্ীপ্রীএমাতার প্রনাদাৎ এই কারবার করিতেছি । 

আমি এই আফিস হইতে অল্পদিনের মধ্যে একখানি সংবাদ- 

পত্র বাহির করিয়। দিলাম। বল! নিপ্রয়োজন যে, আমিই এই 

পত্রের সম্পাদক হইলাম। কিছু দিনের মধ্যে বুবিতে পারিলাম 

যে, একাঁধ্যে মধ্যে মধো বেশ বাজে মাদায় আছে। ধাঁপধাড়। 

গোবিন্দপুরের রাজষ্টেটু লইয়া রিসিভারঘটিত গোলযোগ বাধিয়া- 

ছিল। আমি ন'বালক রাঁজাবাহাঁছুরের পক্ষে সম্পাদকীয় লেখনা 

নঞ্চালন করিয়া একখানি তালুক কিনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। 
জুয়েলার হরদয়াল ক্ষেত্রীর উপরে অন্যায় রকমে অতাধিক ইন্কম্ 

ট্যাক্স ধাধ্য কর! হইয়াছে, এই মম্মে আমার কাগজে ছুইটি প্রবন্ধ 

প্রকাশ করিয়া একটি বন্ুমূল্য সোনার ওয়াঁচ ও গার্ড চেন উপ- 
ঢৌকন পাইয়াছিলাম। এইরূপে অনেকবার অনেকরকম লাভ 
করিয়াছিলাম। একবার এক গ্রস্থকাঁরের বিরুদ্ধে লিখিয়া 

আমাকে একটু ঠেকিতে হইয়াছিল। প্রবন্ধ লিখিবার সগয় মনে 
করিয়াছিলাম যে, তাহার নিকট হইতে কিছু বাজে আদায় 

হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি সেদিকে আমল না দিয়া উদ্টে আমার 

নামে ফৌজদারী আদালতে মানহানীর নালিশ করিল। গত্যন্তর 
ন। থাকায় আমি তাহাকে পাচ শত টাকা এবং "অধিকন্ত আড়াই 
হাত নাকথভ দিয। অব্যাহতি পাঁভ করিলাম । 



অবস্থা ও ব্যবস্থ। ১০৩) 

কাগজ লিখিতে লিখিতে ক্রমে আমি একজন নামজীদ। 'পব- 

পিক্ ম্যান' হইয়। ঈড়াইলাম। লর্ড ব্লিপনের স্বায়ত্বশাসনের স্তস্ত- 

প্ূপে আমাকে ইলেক্শনের ভবনদী পার হইয়া কয়েক ব্সকের 

জগ্ মিউশিসিপাল কমিশনার হইতে হইয়াছিল। এই সময়ের 

মধো মিউনিপিপালের খরচে হুধিধামত বাস্তাধাট নিশ্মীণ করাইয়। 

আম আমার স্থাবর সম্পত্তিগুলির চতুগ্ডণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়! 
শইরঠিলান। ইন আমার কাক্গ হইলেও দেশের কাজ বটে। 

আম তি দেশ ছাড়। নহি। ছুঙজন মিউনিসিপাল কণ্টাক্টর 

সরবিব। আমার বাড়ীতে মোসাহেবী করিত। তাহার আমার 

বাগানবাড়ীতে একথাপি সুন্দর বাংল। নিম্বাণ করিয়। দিয়াছিল। 

তাহ| আজ দাত বং্সরের কথু।। একাজের জন্য তাহার! আমার 

নিকট এতাবং বিল পাঠায় নাই। বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই । 

আনি কমিশনার এবং সম্পাদক | 

একবার আমার এক বন্ধু ও দেশণায়ক গলিটিকাল্ ডাকাতি 

ও গুশংস হতা1কাগ্ডের বিরুদ্ধে একটি তীব্র প্রবন্ধ লিখিয়! আমার 

11: তাঠ। প্রকাশ করিব।র জন্য পাঠাইগ়াছিলেন। আমি তাহ। 

হপাইয়। তথিশ্নে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয় দিলাম, 

“যে সকল পুলিশের কর্মচারী এনাকিট্টদিগের হস্তে নিহত 

হইতেছে, তাহ।রাও দেশের লোক। তাহানিগেরও স্ত্রীপুত্রকন্ত। 

আছে । তাহার্দিগের অপযৃত্যুতে ইহারা অনাথ হয়। অতএব 

ইহাদের ভরণপে!ঘণের জন্য দেশের রাজনৈতিক নেভাগণের চাদ! 

সংগৃঠ কর কর্ণবা | অবস্থারমত বাবস্থ। করা চাই ।তাহ! না করিয়। 

কেবল হত্য।কাঁণ্ডের বিরুদ্ধে ফাঁক! আওয়াঁজ করিলে কি হইবে? সর- 

কারকেই ফি চিরকাল ইহাঁদের ভরণপোঁধণের ভার লইতে হইবে 1 



শর 

১০৪ গোবর গণেশের গবেষণা । 
কে 

ইহার পরেই কেহ কেহ গুজব করিতে লাগিল__“গোঁবর গণেশ 

সি-আই-ডি: হইয়াছে ।” ইহার পর কয়েকদিনের মধ্যেই আমি 
ডাকে একখানি বেনামী চিঠি পাইলাম । তাহাতে একটি হাড়িকাঠ 

ও খড়া আক! ছিল এবং লেখ! ছিল, _“আপনার কাগজে বৈপ্ল- 

বিকদিগের বিরুদ্ধে যদি আর কিছু লেখ! বাহির হয়, তাঁহ। হইলে 

আপনাকে হাড়িকাঠে বলি দেওয়া! হইবে” পত্রথানি পড়ি 

আমি মনে মনে বলিলাম,--আমার অবস্থ। না বুঝিয়! বাঁলকেরা 

এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে । কেন, আমি কি পাঠা যে আমার জন্ 

হাড়িকাঠের আবশাক? পূর্বে যখন আমি মাসিকপঞ্ে প্রবন্ধ 

লিথিয়া পাঠাইতাম, তখন এক মূর্থ সম্পাদক আমাকে একবার 
ছাগজাতীম় জীব বলিয়। ভ্রম করিয়াছিলেন । আজ আমি স্বয়ং 

সম্পাদক হইয়া নিজের কাগজে উচিত কথ! লিখিয়াছি। তথাপি 

আমার বিরুদ্ধ সেই পুরাতন অযথা! অভিযোগ ! 
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